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GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 7. APRIL OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 7. april 2017 og saksliste.

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang
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Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 23.
FEBRUAR 2017
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 23. februar 2017.

Vedlegg:
Protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 23. februar 2017.
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11/17 Konstituering av Utdanningsutvalget - vårsemesteret 2017
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
23.02.2017

Saknr
11/17

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget konstitueres med følgende representanter i vårsemesteret 2017:
Navn
Hanne Solheim Hansen
Tove Sagnes

Rolle
Utvalgsleder
Medlem

Egil Solli

Medlem

Hugo Nordseth

Medlem

Marit Bjørnevik

Medlem

Levi Gårseth-Nesbakk
Mathias Lauritzen

Medlem/
Nestleder
Medlem

Kevin Hovdahl Holmli

Medlem

Victoria Adelain Molland
(313129@student.nord.no)
Oda Oldertrøen
(316182@student.nord.no)
Emma Svarva Giskås
(151631@student.nord.no)
Monica Brobak
Berit Eliassen
Ove Voldseth

Medlem

Lars Gunnar Liljefjell

Observatør

Geir Tveide

Observatør

Ellen Sirnes

Observatør

Trine Åsheim Bernhardsen

Observatør

Jan-Atle Toska

Observatør

Medlem
Medlem
Observatør
Observatør
Observatør

Representerer
Rektorat
Fakultet for sykepleie- og
helsevitenskap
Fakultet for
lærerutdanning
Fakultet for
samfunnsvitenskap
Fakultet for biovitenskap
og akvakultur
Handelshøgskolen

Vara

Studentorganisasjonen
Nord
Studentorganisasjonen
Nord
Studentorganisasjonen
Nord
Studentorganisasjonen
Nord
Studentorganisasjonen
Nord
Internasjonalt kontor,
Universitetsbiblioteket,
Sekretær for lokalt
Utdanningsutvalg, FLU
Sekretær for lokalt
Utdanningsutvalg, FSH
Sekretær for lokalt
Utdanningsutvalg, FSV
Sekretær for lokalt
Utdanningsutvalg, HHN
Sekretær for lokalt
Utdanningsutvalg, FBA
Studiesjef

Ragna Staven
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Arve Thorshaug
Hanne
Thommesen
Ørjan Hagen
Frode Soelberg

Jan Georg
Gulstad
Lars Hegge

Nytt utvalg velger nestleder blant ansatte representantene i møtet
Møtebehandling
Levi Gårseth-Nesbakk som ikke var tilstede i møtet ble foreslått som nestleder. Utvalgsleder
har i etterkant av møtet forespurt Levi Gårseth-Nesbakk, som har sagt ja til å være nestleder
i utvalget.
Ved fakultet for sykepleie- og helsevitenskap mangler fortsatt oppnevnt vara og dette må
komme på plass snarest mulig.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget konstitueres med følgende representanter i vårsemesteret 2017:
Navn
Rolle
Representerer
Vara
Hanne Solheim Hansen
Utvalgsleder Rektorat
Tove Sagnes
Medlem
Fakultet for sykepleie- og
helsevitenskap
Egil Solli
Medlem
Fakultet for
Arve Thorshaug
lærerutdanning
Hugo Nordseth
Medlem
Fakultet for
Hanne
samfunnsvitenskap
Thommesen
Marit Bjørnevik
Medlem
Fakultet for biovitenskap
Ørjan Hagen
og akvakultur
Levi Gårseth-Nesbakk
Medlem/
Handelshøgskolen
Frode Soelberg
Nestleder
Mathias Lauritzen
Medlem
Studentorganisasjonen
Ragna Staven
Nord
Kevin Hovdahl Holmli
Medlem
Studentorganisasjonen
Jan Georg
Nord
Gulstad
Victoria Adelain Molland
Medlem
Studentorganisasjonen
Lars Hegge
(313129@student.nord.no)
Nord
Oda Oldertrøen
Medlem
Studentorganisasjonen
(316182@student.nord.no)
Nord
Emma Svarva Giskås
Medlem
Studentorganisasjonen
(151631@student.nord.no)
Nord
Monica Brobak
Observatør
Internasjonalt kontor,
Berit Eliassen
Observatør
Universitetsbiblioteket,
Ove Voldseth
Observatør
Sekretær for lokalt
Utdanningsutvalg, FLU
Lars Gunnar Liljefjell
Observatør
Sekretær for lokalt
Utdanningsutvalg, FSH
Geir Tveide
Observatør
Sekretær for lokalt
Utdanningsutvalg, FSV
Ellen Sirnes
Observatør
Sekretær for lokalt
Utdanningsutvalg, HHN
Trine Åsheim Bernhardsen Observatør
Sekretær for lokalt
Utdanningsutvalg, FBA
Jan-Atle Toska
Observatør
Studiesjef
Levi Gårseth-Nesbakk er valgt som nestleder av utvalget.
4

12/17 Godkjenning av innkalling til møte 23. februar og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
23.02.2017

Saknr
12/17

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 23. februar 2017 og saksliste
Møtebehandling
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 23. februar 2017 og saksliste

13/17 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 26. januar
2017
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
23.02.2017

Saknr
13/17

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 26. januar 2017.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 26. januar 2017.

14/17 Mandat for Utdanningsutvalget
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
23.02.2017

Saknr
14/17

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget gjennomgår gjeldende mandat for utvalget, og diskuterer eventuelle
endringer. Ved forslag om endringer oversendes mandat til nytt rektorvedtak.
Møtebehandling
Utdanningsutvalget gjennomgikk mandat for utvalget, ingen forslag til endring.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget tar mandat for utvalget til etterretning

5

15/17 Årshjul for Utdanningsutvalget
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
23.02.2017

Saknr
15/17

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget gjennomgår årshjul for 2016 og foreslår eventuelle endringer i faste
saker som skal inngå i årshjul for Utdanningsutvalget i 2017. Oppdatering og ferdigstillelse av
årshjulet, gjøre av sekretær i utvalget i etterkant av møtet.

Møtebehandling
Forslag om at kvalitetssystemet behandles på hvert møte. Budsjett for Utdanningsutvalget
flyttes til april-møtet. Reakkrediteringer av studier tas opp på juni- og septembermøte.
Referat fra lokale Utdanningsutvalg tas inn på hvert møte.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget vedtar årshjul for 2017 med de endringer som fremkom i møtet.

16/17 Nye retningslinjer for egenbetaling ved Nord universitet
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
23.02.2017

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber rektor vedta Retningslinjer for egenbetaling.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget ber rektor vedta Retningslinjer for egenbetaling.
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Saknr
16/17

Orienteringssaker

Saknr

Arkivsak

Tittel

2/17

16/01173-25

Avklaring oppgavefordeling mv mellom UtdanningsutvalgLæringsmiljøutvalg-Internasjonalt utvalg og klagenemnd

3/17

15/01021-16

Årsrapport 2016 for Utdanningsutvalget - orientering til nytt
utvalg

4/17

15/05725-9

Status prosjekt Helhetlig kvalitetssystem

5/17

15/05323-16

Orientering om NOKUTs vedtak og tilsynsrapport av
08.12.2016; Innledende tilsyn med Nord universitet

6/17

16/01913-14

Nord universitets studieportefølje for studieåret 2017 - 2018;
om styrets vedtak 26.10.2016 og status pr i dag

7/17

16/03561-6

Ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere
utdanning (studietilsynsforskriften)

8/17

16/04477-3

Presentasjon av senter for fremragende utdanning ved Gry
Alsos

9/17

16/01173-26

Utviklingsprosjekter i studieavdelingen

10/17

15/04336-5

Status opplæringstilbud gitt av universitetsbiblioteket høsten
2016

11/17

16/01107-10

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

12/17

16/00945-56

Referat fra lokale kvalitetsutvalg

13/17

15/02640-15

Nyhetsbrev fra UHR - Desember 2016 og Januar 2017

14/17

15/05725-10

Orientering om arbeid med studieevalueringer

Orienteringssak 11/17:
Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning Meld. St. 16 (2016-2017) ble flyttet til
neste møte 7. april 2017.

Vedlegg:
Årshjul Utdanningsutvalget 2017
Presentasjon Helhetlig kvalitetssystem
Presentasjon orientering om arbeid med studieevalueringer
Utviklingsprosjekter i Studieavdelingen
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/01173-27
Hanne Solheim Hansen
Anne-Lovise Reiche
Møtedato
07.04.2017

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

Sammendrag
Utdanningsutvalget ved Nord universitet ble første gang konstituert 1. mars 2016. Utvalget
vedtok allerede på sitt tredje møte den 19. april 2016 utvalgets handlingsplan for 2016-2017
(sak 20/2016). Store deler av de tiltak som lå i handlingsplan omhandlet nødvendig
samordning som følge av fusjonen. Mange av tiltakene er allerede gjennomført. Ny
prorektor for utdanning og utvalgsleder har ønsket en fornyet og oppdatert handlingsplan
for 2017. Denne legges dermed fram for drøfting i utvalget.
Saksframstilling
Bakgrunn
Nåværende Utdanningsutvalg ble konstituert på forrige møte, som var 23. februar 2017.
Opprinnelig ble det planlagt behandling av handlingsplanen på samme møte, men saken ble
utsatt.
Handlingsplanen er nå utformet med følgende områder for oppfølging:








Kvalitetssikringssystem (KSS)
Samordning og konsolidering av studieporteføljen
Reakkreditering av eksisterende studieprogram
Ledelse av studieprogrammer
Sammenheng læringsutbyttebeskrivelser – undervisning – vurdering
Internasjonalisering

Utdanningsutvalget inviteres til å drøfte om dette er de riktige områder til handlingsplanen
og om det er de riktige tilhørende tiltak.

Vedlegg:
Justert handlingsplan 2017 for Utdanningsutvalget

Handlingsplan for Utdanningsutvalget – 2017

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

Prioritert område Bakgrunn
Kvalitetssikringssystem (KSS)

Tiltak

Tidsperiode
Ansvarlig
gjennomføring

Utdanningsutvalgets
rolle

Fusjon til Nord universitet

1. Avklare og implementere
helhetlig kvalitetssystem

2017

NOKUT rapport og vedtak
08.12.2016 pkt 2: Tilsyn med Nord
universitets systematiske
kvalitetsarbeid i 2018

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

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

2017 - 2018

2017 - 2018

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

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

Utvalget har en viktig rolle i
å følge opp NOKUTs råd til
institusjonen.

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.

Tiltak

Tidsperiode
Ansvarlig
gjennomføring

Utdanningsutvalgets
rolle

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

2017

Team for
akkreditering/
reakkreditering
av studieprogram på
vegne av
studiesjef

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

Desember 2017

Studiesjef

Gi råd til rektor

2017

Prorektor
utdanning i
samarbeid med
prorektor
forskning

Gir råd til
Forskningsutvalget og
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

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

2017

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

Sikre at avklaring av rolle
inngår i KSS

August –
september 2017

Studiesjef
m/stab

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

Årlig

Dekan

2. Gjennomføre årlig seminar for
studieprogramansvarlige

Ny Studietilsynsforskrift
fastsatt 07.02.2017

Sammenheng
læringsutbyttebeskrivelser –
undervisning –
vurdering

NOKUT evaluering av
læringsutbyttebeskrivelser 2015.
Ny Studietilsynsforskrift
fastsatt 07.02.2017

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:



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

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

Utdanningsutvalgets
rolle

1. Definere studieprogrammets
mobilitetsvindu, dvs. fastsatt et bestemt
semester spesielt tilrettelagt for
utveksling

2017

Dekan i
samarbeid med
studieprogramansvarlig på
gradsprogram

Overvåke området.
Etterspørre rapport om
mobilitetsvindu på
gradsprogram.

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

2017-2018

Dekan

Overvåke området.

3. Studieprogram- og emnebeskrivelser på
engelsk

2017-2018

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

2017-2018

Etterspørre rapport om
semesterpakker på
fakultetene.
Dekan

Overvåke området.
Etterspørre rapport om
publisering på engelsk.

Dekan

Overvåke området.
Etterspørre rapport om
publisering på engelsk.

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/02152-3
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
07.04.2017

SENSORVEILEDNINGER PÅ ALLE EKSAMENER
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget forutsetter at fakultetene følger opp og sørger for at det blir utarbeidet
sensorveiledninger for alle eksamener.
Saksframstilling
Bakgrunn
I Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning Meld. St. 16 (2016-2017) legges til
grunn at Regjeringen vil stille krav om sensorveiledning til alle eksamener.
I forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, vedtatt av styret for Nord universitet
06.01.2016 med ikrafttredelse 01.08.2016, § 10-3 2. ledd: «Det skal utarbeides
sensorveiledning for skriftlige eksamener. Sensorveiledningen skal være tilgjengelig for
sensorene i forbindelse med sensur……………….».
Det er også utarbeidet retningslinjer for faglærer ved eksamen, for Nord universitet. Punkt
10.: «Faglærer skal utarbeide sensorveiledning for skriftlige eksamener. Denne leveres
eksamensadministrasjonen sammen med oppgavesettet».
Utdanningsutvalget behandlet i sitt møte 19. april 2016 sak «Innføring av sensorveiledning
ved Nord universitet», hvor det ble fattet følgende vedtak:
1. Alle fagmiljø ved Nord universitet må fra 06.01.2016 utarbeide sensorveiledninger ved skriftlige
eksamener. Utdanningsutvalget ber om at dette gjøres kjent i fagmiljøene.
2. Bruk av eksterne sensorer skal også inngå som et punkt i fakultetenes/avdelingenes
kvalitetsmeldinger.
3. Det anbefales at sensorveiledningen gjøres tilgjengelig for studentene.

Ved henvendelse til eksamenskontoret opplyses at en forventer en økning i innlevering av
sensorveiledninger denne våren, men at her fortsatt vil være en god del eksamener som vil
mangle sensorveiledning.

Vedlegg:
Skriv her

Meld. St. 16 (2016-2017) – Kultur for kvalitet i høyere utdanning





Meld. St. 16 (2016-2017): https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-1620162017/id2536007/
UHRs innspill til meldingen:
http://www.uhr.no/documents/Innspill_til_stortingsmelding_om_kvalitet_i_h_yere_utdanni
ng__L__51004_.pdf
Oppsummering av tiltak med kommentarer.

27. januar 2017 la regjeringen frem Stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning».
Hovedpunktene fra UHRs innspill kan i større eller mindre grad hakes av:














Et grunnprinsipp for UHR er at forskning og utdanning må ses i sammenheng. All høyere
utdanning skal være forskningsbasert. Det innebærer at et godt samspill mellom
forskningsog utdanningsvirksomheten er helt nødvendig for å oppnå god kvalitet i høyere
utdanning.
Kvalitet og kvalitetsutvikling er institusjonenes ansvar. Universiteter og høyskoler er
autonome institusjoner med ulike faglige profiler og særpreg. Det blir derfor viktig å finne
riktig balanse mellom pålegg i form av lov- og forskriftsbestemmelser, frivillig samordning og
samarbeid f.eks. i regi av UHR, insentivordninger og institusjonenes egne strategier og tiltak
for høyere kvalitet i sin virksomhet.
UHR vil sette den nasjonale studieprogramporteføljen på dagsorden høsten 2016.
Studentene må ha gode rammebetingelser slik at de kan bruke nødvendig tid på studiene.
Potensielle søkere og nye studenter må få god informasjon, både fra rådgivingstjenesten i
videregående opplæring og fra de høyere utdanningsinstitusjonene, om hva det vil si å være
student i høyere utdanning.
Dersom utdanninger fortsatt skal være rammeplanstyrte, må rammeplanene være på et
overordnet nivå.
Internasjonalisering vil styrke kandidatenes faglige og generiske ferdigheter, og bør komme
til uttrykk i kvalifikasjonsrammeverket og læringsutbyttebeskrivelser.
Universiteter og høyskoler må satse på utvikling av den utdanningsfaglige kompetansen til de
vitenskapelige ansatte.
Undervisning og veiledning må bli meritterende.
Fokus på kjønnsbalanse og mangfold i akademia må styrkes.

UHR får generelt mye positiv omtale, og punkter som har vært en del av veiledende retningslinjer fra
UHR foreslås det nå å lov- eller forskriftsfeste (sensorveiledning, pedagogisk basiskompetanse).
En samlet oversikt over alle tiltak finnes på s. 23-25. Det er ingen enkelttiltak som er veldig
kontroversielle.
Meldingen er inndelt i 5 ulike kapitler, og tiltakene består i forventninger til institusjonene og tiltak
fra regjeringen.

En god studietid
Regjeringen forventer:


at universitetene og høyskolene legger til rette for at en mangfoldig studentpopulasjon skal
lykkes i sine studier






en god dialog og tydelig forventningsavklaring mellom videregående opplæring, fagskoler,
universiteter og høyskoler for å sikre gode utdanningsvalg og overganger mellom
utdanningsnivåene
at institusjonene fortsetter arbeidet med å redusere uønsket frafall og for å bedre
gjennomføringen
en god dialog mellom vertskommuner, universiteter og høyskoler og studentsamskipnader
for å forebygge ensomhet og psykiske problemer.

Regjeringen vil





gi universitetene og høyskolene mulighet til å fastsette spesielle opptakskrav for
enkeltutdanninger
legge til rette for at alle som skal velge utdanning kan ta gode valg gjennom lett tilgjengelig
informasjon om studietilbudene og fremtidig kompetansebehov
følge opp og sikre at alle institusjoner utvikler langsiktige og strategiske planer for en
fremtidsrettet campus
vurdere hvordan støtteordningene gjennom Statens lånekasse for utdanning kan innrettes
for å stimulere til progresjon og fullføring av grader. Regjeringen vil også vurdere hvordan
ordningene i størst mulig grad kan svare på behovene fremtidige endringer i
studentpopulasjonen og arbeidsmarkedet vil medføre.

Kommentarer:
UHR-MNT er nevnt i boks 2.3 på s. 32 som et godt eksempel på dialog med videregående opplæring
om overgang mellom vgs og høyere utdanning i matematikk.
UHR har tidligere spilt inn behovet for god dialog med videregående opplæring (høringsuttalelse til
karriereveiledningsutvalgets rapport).
Det er ønskelig med bedre informasjon til de studiesøkende, men lite konkret hva som mangler
hvor…
Uklart hva som skal delegeres til institusjonene mht. opptakskrav. Av teksten, og tidligere sondering
fra departementet kan det se ut som om KD fortsatt skal fastsette krav til GSK og rangeringsregler,
mens de lar institusjonene selv fastsette spesielle opptakskrav. Av det ministeren har sagt i
presentasjoner kan det virke som om departementet fortsatt skal fastsette spesielle opptakskrav,
men at institusjonene skal kunne fastsette enda strengere krav hvis de ønsker.

Punkter i teksten som ikke er knyttet til tiltak:
I teksten støtter regjeringen UHRs forslag om samordning av masteropptak.
Oppfølging av rapporten om utdanningsplaner (jf. websak 17/165).
Varslet gjennomgang av LMU ved neste UH-lovgjennomgang.

Utdanning som gir god læring
Regjeringen forventer



at styrene ved universitetene og høyskolene legger vekt på å utvikle utdanninger først og
fremst der de har en tilstrekkelig forskningsbase
at fagmiljøene lager velfungerende og forpliktende beskrivelser av hvilke kunnskaper,
ferdigheter og generell kompetanse studentene skal oppnå etter fullført utdanning










at alle studieprogrammer på bachelor- eller masternivå gir studentene innsikt i hvordan ny
kunnskap utvikles og valideres i de ulike fagene som inngår i studieprogrammet, og hva som
kjennetegner anerkjent akademisk og vitenskapelig praksis i de relevante fagdisiplinene
at universitetene og høyskolene har god samhandling med samfunns- og arbeidsliv både på
studieprogram- og institusjonsnivå, og at studieprogrammene og
læringsutbyttebeskrivelsene utformes i samarbeid med arbeidslivet
at lærings- og vurderingsformene som benyttes, understøtter dybdelæring og er egnet for at
studentene skal oppnå det fastsatte læringsutbyttet
vesentlig mer forskning på egen utdanning og mer samarbeid og deling av læringsressurser
på tvers av universiteter og høyskoler
at institusjonene løfter utvikling av digitale løsninger til strategisk nivå og definerer mål og
tiltak knyttet til digitalisering av læringsprosesser
at institusjonene har ambisiøse mål for studentutveksling i studieprogrammene, og følger
opp disse ambisjonene i praksis

Regjeringen vil:





at institusjonene gjennomgår studieprogrammene for å sikre god sammenheng mellom
læringsutbyttebeskrivelser og undervisnings- og læringsaktiviteter,
internasjonaliseringstilbud og vurderingsformer
stille krav om sensorveiledning til alle eksamener
stimulere til utvikling av tilbud for de mest talentfulle og motiverte studentene, herunder
bruk av forskerlinjer i flere studier

Kommentarer:
Det foreslås ingen samordnet IKT-strategi, til tross for at IKT-utvalget leverte sin instilling om
utdanningsvirksomheten før 1. juli.
Krav om sensorveiledning ligger i UHRs veiledende retningslinjer.
Det forventes samarbeid med arbeidslivet om innholdet i studieprogrammene. Vi må se på dette i
sammenheng med høringen om ny rammeplan for helsefag spesielt. Nytt fra tidligere er at det er
kommet inn i ESG at representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige
skal trekkes inn i institusjonenes evalueringsarbeid, og dette er også tatt inn i forslag til ny
studietilsynsforskrift.

Punkter i teksten som ikke er knyttet til tiltak:
Kunnskapstriangelet er beskrevet på s. 45/46 – aktuelt med tanke på workshop i april. Under
kapittelet om internasjonalisering (s. 64) er det også nevnt at deltakelsen i Erasmus+ og
Horisont2020 bør knyttes bedre sammen.
Kvalitet i praksisstudiene er omtalt på s. 62/63, bl.a. «De involverte departementer vil vurdere
oppfølging av rapporten eksempelvis med hensyn til en eventuell styrket lovfesting og finansiering av
praksisstudiene».
«Norge er ett av få land som ikke krever studieavgifter av studenter fra utenfor EØS».
Talentsatsing (s. 68): Forslaget om at studetner gis anledning til å starte på en doktorgrad i løpet av
mastergraden krever konsekvensutredning før det eventuelt iverksettes.

Verdsetting av utdanningsfaglig kompetanse
Regjeringen forventer:


god og effektiv utvikling og utnyttelse av personalets samlede kompetanse

Regjeringen vil









revidere forskrift om ansettelse og opprykk i kombinerte undervisnings- og forskerstillinger.
Det skal stilles krav om pedagogisk basiskompetanse og undervisningserfaring ved ansettelse
i alle faglige stillinger, og suksessivt høyere krav til undervisningskompetanse for stillinger
som professor og dosent enn for stillinger på lavere nivå
stille krav om at institusjonene sørger for at nyansatte som ikke har oppnådd nødvendig
pedagogisk basiskompetanse gjennom utdanning og arbeidserfaring, ansettes på betingelse
av at de skaffer seg slik kompetanse i løpet av ett år
stille krav om at alle universiteter og høyskoler, alene eller sammen med andre, i løpet av to
år skal ha etablert meritteringssystemer som bidrar til at arbeidet med å utvikle god
undervisning verdsettes
i samarbeid med institusjonene og organisasjonene vurdere å ta i bruk en stilling som
«praksisprofessor»
arbeide videre med sammenligning av stillingsstruktur og karrieremuligheter med andre
lands systemer og se på behov for endringer i det norske systemet

Kommentarer:
De første tre punktene kan gjennomføres uavhengig av de to siste. Utredning av «praksisprofessor»
bør skje i sammenheng med gjennomgangen av stillingsstrukturen. UHR ønsker å sette i gang et
arbeid med dette umiddelbart.
Det har vært diskutert hvorvidt meritteringsordninger bør være nasjonale. I denne sammenhengen
har vi to argumenter for å la institusjonene prøve ut ulike løsninger:
-

vi vet ikke hva som virker, så det kan være greit at det prøves ut forskjellige ting
det bør være en nedenfra og opp-tilnærming til dette for å forankre det på institusjonene.

Arbeiderpartiet og studentene har ment at det bør være en nasjonal ordning for bl.a. å lette
mobilitet for de ansatte.
UHRs utdanningsutvalg vil i sitt møte 2. mars diskutere tiltakene og oppfølging av dem med faglig
nettverk for UH-pedagogikk.

Utdanningskvalitet krever fagfellesskap og ledelse
Regjeringen forventer:





at styret og ledelsen på alle nivåer ved universitetene og høyskolene har høye ambisjoner for
utdanningsvirksomheten og prioriterer utdanningskvalitet i ressursfordeling, strategier og
kommunikasjon
at fagmiljøene utvikler utdanningene i fellesskap, og at fagfellevurdering og kollegaveiledning
blir en naturlig del av kvalitetsarbeidet ved institusjonene
studieprogramledelse med tydelig mandat og tilstrekkelig strategisk handlingsrom til å sørge
for helhet og sammenheng i studieprogrammene

Regjeringen vil:



stimulere til økt bruk av fagfellevurdering på tvers av institusjoner
utvikle en nasjonal konkurransearena for utdanningskvalitet for å stimulere til kunnskap,
kompetanse og innovativt arbeid i utdanningene.

Kommentarer:
En nasjonal konkurransearena for utdanningskvalitet kan være positivt. Midlene som allerede finnes
kan samles hos en aktør (avhengig av organiseringsprosjektet). Signaler kan tyde på at man kanskje
ønsker å omfordele midler fra basis til denne konkurransearenaen.
Svaret på hvor pengene skal tas fra vil komme i budsjett og revidert langtidsplan.

Styring for utdanningskvalitet
Regjeringen forventer:





at den faglige virksomheten og studietilbudet holder tilstrekkelig faglig nivå, og at styrene
sørger for konsolidering av fagmiljøer der det er nødvendig
at universitetene og høyskolene samlet bruker de mulighetene den nye
institusjonsstrukturen gir til koordinering og samarbeid om utdanningstilbud
at universitetene og høyskolene tilgjengeliggjør informasjon om sine studieprogrammer for å
øke åpenheten
at universitetene og høyskolene har en vesentlig høyere investering i forskning på og
utvikling av egen utdanning og undervisningspraksis

Regjeringen vil:






bruke utviklingsavtaler for å bidra til bedre arbeidsdeling i universitets- og høyskolesektoren,
og for å understøtte nødvendige strategiske tiltak ved den enkelte institusjon
over tid redusere bruken av rammeplaner og i større grad overlate utviklingen av
læringsutbyttet til et samarbeid mellom utdanningene og arbeidslivet
legge til rette for dialog og gode prosesser for å styrke samarbeidet om det samlede
nasjonale utdanningstilbudet
styrke kunnskapsgrunnlaget for kvalitetsarbeid, blant annet gjennom forskning på
undervisning og læring i høyere utdanning
utvikle en portal for høyere utdanning med indikatorer på studieprogramnivå med data fra
flere ulike kilder

Kommentarer:
Problemstillinger knyttet til rammeplanstyrte utdanninger tas opp i egen sak i styremøtet (om felles
rammeplan og nytt styringssystem for helse- og sosialfaglige grunnutdanninger).
UHR har allerede i innspillet til meldingen varslet at vi ønsker å bidra til samarbeid om det samlede
nasjonale utdanningstilbudet.

Punkter i teksten som ikke er knyttet til tiltak:
På s. 92 om NOKUTs rolle står det at «en gjenganger i tilbakemeldingene fra universitetene og
høyskolene på NOKUTs virksomhet er ønsket om en bedre balanse mellom kontroll og utvikling, og at
NOKUT skal legge mer vekt på informasjon og rådgivning til institusjonene». Dette kjenner vi oss ikke
igjen i. Tvert imot har UHR i flere sammenhenger lagt vekt på at KD må bidra til å tydeliggjøre

NOKUTs ulike roller, og at det er en problematisk rolleblanding når de både skal virke som
tilsynsorgan og kvalitetsutviklere.
Fra UHRs høringsuttalelse til studiekvalitetsforskriften i februar 2016:
Vi viser også til Kunnskapsdepartementets høringsbrev da kvalitetsforskriften ble fastsatt
første gang i 2009, hvor det påpekes at NOKUTs roller både som kontrollør av at lovhjemlede
krav er tilfredsstilt og som inspirator til kvalitetsutvikling ikke uten videre er uproblematisk. I
denne sammenhengen viser vi også til vår høringsuttalelse til NOKUTs strategi i 2014, hvor vi
ba om at de tydeliggjør forskjellen mellom sin rolle som tilsynsorgan og sin rolle som
kvalitetsutviklingsorgan.

RETNINGSLINJER FOR FAGLÆRER VED EKSAMEN
Retningslinjene er utfyllende bestemmelser til "Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet"
vedtatt av styret for Nord universitet 06.01.2016. Reglementet trer i kraft fom 01.08.2016 for alle studenter.

Med ansvarlig faglærer menes i denne sammenheng de faglærere som har hovedansvar for
det emnet som kandidatene skal opp til eksamen i.
1. Ansvarlig faglærer (heretter faglærer) har ansvar for at eksamensoppgave blir
utarbeidet og forelagt ekstern sensor. Eksamen skal gis på den målform eller det
undervisningsspråk som framgår av emnebeskrivelsen. Når det kreves skal faglærer
utarbeide eksamensoppgaven på begge målformer (bokmål og nynorsk). Tillatte
hjelpemidler skal framgå av fag- og studieplaner og av eksamensoppgaven.
2. I emner hvor det er obligatoriske krav, må disse være godkjent før studenten kan
framstille seg til eksamen, såfremt ikke annet framgår av fag- og studieplaner.
Faglærer har ansvar for å levere tilsendt liste med navn på studenter som har
fått/ikke fått godkjent obligatoriske krav. Eksamensadministrasjonen sender ut liste
som skal brukes ved obligatoriske krav. Listen skal leveres administrasjonen senest
to uker før eksamensdato.
3. Ved skriftlig skoleeksamen og eksamen i Fronter har faglærer ansvar for at komplett
kvalitetssikret eksamensoppgave med tilsendt standardisert forside, sendes til
administrasjonen senest to uker før eksamensdato. Alle eksamensoppgaver skal
oversendes elektronisk for arkivering.
4. Ved hjemmeeksamen i Fronter oppretter administrasjonen et eget eksamensrom i
Fronter. Eksamensadministrasjonen legger eksamensoppgaven inn i
eksamensrommet. Ved anonyme eksamener har faglærer ikke tilgang til
eksamensrommet i Fronter før etter at eksamen er avsluttet.
5. Faglærer skal være tilgjengelig under eksamen, minimum kunne nås på telefon.
Dersom faglærer selv ikke kan være til stede, skal eksamensadministrasjonen ha
beskjed om hvem som skal kontaktes ved eventuelle spørsmål.
6. Faglærer har sammen med eksamensansvarlig ansvar for at opplysninger gitt av
faglærer etter at eksamen har startet, og som kan ha betydning for
eksamensresultatet, formidles til alle eksamenskandidater. Ved eksamen avviklet i
Fronter legger administrasjonen ut informasjon i eksamensrommet etter beskjed fra
faglærer.
7. Faglærer må hente eksamensbesvarelsene fra skriftlig skoleeksamen i
administrasjonen. De vil normalt være klare i løpet av påfølgende dag. For emner
med desentralisert eksamen sender administrasjonen e-post til faglærer når
besvarelser fra eksamenslokaler utenfor studiestedet kan hentes. Faglærere gis
tilgang til eksamensbesvarelsene i Fronter når eksamen er avsluttet.
8. Når det skal avholdes praktisk eksamen, skal faglærer informere kandidatene om
gjennomføringen og eventuelle avvik fra universitetets regler for gjennomføring av
eksamen.
9. Ved muntlig eller praktisk eksamen skal faglærer informere kandidater og
administrasjonen om tid og sted for gjennomføringen senest to uker før eksamen skal
avvikles.

10. Faglærer skal utarbeide sensorveiledning for skriftlige eksamener. Denne leveres
eksamensadministrasjon sammen med oppgavesettet.
11. Eksamensadministrasjonen sender ut sensurliste sammen med besvarelsene.
Signert sensurliste skal leveres eksamensadministrasjonen senest innen kl 12.00
dagen sensurfristen utløper. Sensurlisten skal være underskrevet av intern(e) og
eventuelt ekstern(e) sensor(er). Dersom sensurfristen pga. særlig spesielle
omstendigheter ikke kan overholdes, skal faglærer informere administrasjonen om
årsaken til forsinkelsen og når sensur vil foreligge.
12. Ved krav om begrunnelse for eksamenskarakter gir administrasjonen faglærer (intern
sensor) beskjed om hvilke studenter det gjelder. Frist for studentene til å be om
begrunnelse er 1 uke etter at sensuren ble offentliggjort for skriftlige eksamener, og
umiddelbart (inntil 24 timer) ved muntlig eller praktiske eksamener. Begrunnelse gis
normalt muntlig. Kvitteringsskjema som skal brukes til å bekrefte at begrunnelse er
gitt vil bli sendt pr e-post til intern sensor.
13. Faglærer har i samråd med studieleder ansvar for at ordinære sensorer og
klagesensorer er oppnevnt i forbindelse med planlegging av eksamen. Sensorene
oppnevnes av dekan. Det skal oppnevnes minimum en intern og en ekstern
klagesensor i tillegg til ordinære sensorer. Ved praktisk eller muntlig eksamen er det
ikke klageadgang.
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INTERNASJONALISERING VED NORD UNIVERSITET - HVORDAN ØKE
MOBILITETEN?
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar innsats for økt studentmobilitet ved Nord universitet, ut fra
drøfter i møtet.

Vedlegg
Utklipp styresak 3/2017 Oppfølging av etatsstyringsmøte 11. mai 2016
Meld.St. 16 (2016-2017) Kap 3.7 Internasjonalisering er en forutsetning for kvalitet

Saksframstilling
Bakgrunn
Prorektor for utdanning ønsker at Utdanningsutvalget drøfter studentmobiliteten ved Nord
universitet. Bakgrunn for saken er at dette er påpekt som ett av universitetets forbedringsområder i
etatsstyringsmøtet i 2016, og at mål om økt internasjonalisering av utdanningstilbud inngår i
virksomhetsmål for 2017. I tillegg har den nye stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning
fokus på internasjonalisering. Den nye studietilsynsforskriften inneholder også krav til
internasjonalisering. I tillegg vedlegges informasjon om årets internasjonaliseringskonferanse som
arrangeres av SIU.
Kunnskapsdepartementet (KD) avholder årlig etatsstyringsmøtet med institusjonsledelsen (avholdt
11. mai 2016). KD gav blant annet denne tilbakemeldingen;
«Forbedringspunkt 4: Nord universitet ligger lavt når det gjelder antallet innreisende og
utreisende utvekslingsstudenter.
Nord universitet ligger lavt når det gjelder antallet innreisende og utreisende
utvekslingsstudenter. Internasjonalisering er ett av utviklingsprosjektene i
fusjonsplattformen. Departementet forventer at universitetet arbeider videre og iverksetter
tiltak for å nå målet som er satt. Nord universitet må arbeide for å utnytte de mulighetene
som ligger i Erasmus+ bedre.»
Oppfølging av etatsstyringsmøtet er beskrevet i styresak 3/2017 (møte 10. februar 2017). Vedlagt
følger utklipp fra saken som omhandler dette forbedringspunktet.
På samme styresak var sak 5/2017 Virksomhetsmål 2017 lagt fram. Saken ble imidlertid utsatt og er
foreløpig ikke behandlet. Følgende var imidlertid foreslått:
«Virksomhetsmål 1.6: Nord universitet skal vektlegge økt internasjonalisering av
utdanningstilbud, forskning og kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid.»
Den nye Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Meld. St. 16 (2016-2017)) ble lagt
fram 27. januar 2017. Meldingen inneholder et eget kapittel om internasjonalisering, kapittel 3.7
Internasjonalisering er en forutsetning for kvalitet, som er vedlagt denne saken.
Her framkommer blant annet følgende:
«For å kunne nå et høyt internasjonalt faglig nivå er det avgjørende at studentene føres inn i,
og blir en del av, fagets internasjonale diskurs. Studenter på ulikt nivå i studiene vil erfare
denne internasjonale dimensjonen forskjellig, og internasjonalisering må også utformes ulikt
innenfor ulike fagtradisjoner.»
«Alle studieprogram skal ha internasjonaliseringstiltak. De må tilpasses studiets egenart og
hvor utviklet det internasjonale samarbeidet i fagmiljøet er. Viktige hovedformer for
internasjonalisering, etter stigende grad av kompleksitet, er:
 utveksling av studenter og ansatte
 samarbeid om undervisningstilbud (gjesteforelesere, veiledning)
 samarbeid om utvikling av studietilbud (kurs, emner)
 samarbeid om hele gradsstudier»

Ny Studietilsynsforskrift ble fastsatt 7. februar 2017, og her framkommer krav til internasjonalisering
i forskriftens § 2.2 (7):
§ 2-2. Krav til studietilbudet
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/eller
arbeidsliv.
(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for
heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet
for studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid
og faglig utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets
nivå, omfang og egenart.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted.

Internasjonaliseringskonferansen (IK) arrangeres årlig av Senter for internasjonalisering av
utdanning (SIU) i samarbeid med ett av universitetene eller høgskole. I år ble konferansen arrangert
15.-16. mars i Oslo i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet (NMBU). Lenke til årets konferansen og de enkelte foredrag er her;
https://www.siu.no/om-siu/Arrangementer/2017/internasjonaliseringskonferansen-2017
To av parallell seksjonene i programmet omhandlet studentmobilitet konkret;

Drøfting
Utdanningsutvalget inviteres til å drøfte internasjonalisering ved Nord universitet med
utgangspunkt i følgende:





Hva er status for mobilitet ved fakultetet?
Hvilke studieprogrammer har god nok mobilitet og hvilke har ikke?
Hvilke studieprogrammer mangler utvekslingsavtaler?
Hva er det som skal til for å øke mobiliteten?

Utklipp fra styresak 3/2017 (møte 10.02.17) Oppfølging av etatsstyringsmøte 11. mai 2017
Forbedringspunkt 4: Nord universitet ligger lavt når det gjelder antallet innreisende og utreisende
utvekslingsstudenter.
Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet:
Nord universitet ligger lavt når det gjelder antallet innreisende og utreisende utvekslingsstudenter.
Internasjonalisering er ett av utviklingsprosjektene i fusjonsplattformen. Departementet forventer at
universitetet arbeider videre og iverksetter tiltak for å nå målet som er satt. Nord universitet må
arbeide for å utnytte de mulighetene som ligger i Erasmus+ bedre.
For å kunne øke antall innreisende utvekslingsstudenter bør krediterende emnetilbud på engelsk
utvikles for alle studier. Emneporteføljen anbefales å være mest mulig forutsigbar for å kunne ha en
vedvarende og økende rekruttering til Nord universitet fra samarbeidspartnere, og utvekslingen må
fortrinnsvis være av en varighet som gir uttelling. Fakultetene setter måltall for mobilitet, både innog utreisende.
Universitetet arbeider aktivt med å utvikle et godt engelskspråklig tilbud på flest mulig fagområder.
Ved HHN, FSV og FSA er det flere engelskspråklige studietilbud, men ved FLU og FSH er det
engelskspråklige tilbudet ikke fullt så godt.
For å kunne øke antall utreisende utvekslingsstudenter vil den nye studietilsynsforskriften bidra til å
øke graden av internasjonalisering av utdanningen på studieprogramnivå. Utvekslingen anbefales å
være av en varighet som gir uttelling.
Fakultetene setter måltall for mobilitet, og ser også på hva som fremmer og hindrer mobiliteten til
sine respektive studieprogram. Videre utvikling av mobilitetsvindu er viktig.
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har besøkt studiested Bodø to ganger for å
informere vitenskapelig ansatte, administrativt ansatte og dekaner om blant annet
Erasmus+ programmet. Fagmiljøene har forskjellig behov og erfaring med å søke på
Erasmus+ sine utdanningsprosjekt og intern erfaringsutveksling er et viktig tiltak for å fremme flere
søknader.
Den største motivasjonsfaktoren for studentene er den enkelte vitenskapelige ansatte og god
administrativ oppfølging. I tillegg settes det i gang et arbeid med effektivisering av de administrative
støttetjenestene rundt mobiliteten - med tydeligere grenseoppganger i saksflyten mellom oppgaver
på fakultets – og virksomhetsnivå. Bedre informasjon og enklere administrative prosesser vil være
viktige tiltak. Forventninger om at studenter reiser ut som en del av sin utdanning vil bli større.
God dialog med universitetets øvrige støtteapparat, spesielt for internasjonalisering av utdanning, er
meget viktig. Fremover må universitetet være enda tydeligere på markedsføring og rekruttering.
Universitetets samarbeids-/avtaleportefølje skal utvikles i tråd med fakultetenes og institusjonens
strategi. Det må være stort fokus på utdanning og forskning som har en klar tilknytning til arbeids- og
samfunnslivet.

Offentlige institusjoner:
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Internett: www.publikasjoner.dep.no
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no
Telefon: 22 24 00 00
Privat sektor:
Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub
E-post: offpub@fagbokforlaget.no
Telefon: 55 38 66 00
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Bestilling av publikasjoner

Publikasjonene er også tilgjengelige på
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kunne ivareta sitt ansvar må mer av praksisstudiene foregå i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.57
Som ledd i oppfølgingen av Meld. St. 13
(2011–2012) Utdanning for velferd: samspill i praksis har Universitets- og høgskolerådet på oppdrag
fra Kunnskapsdepartementet gjennomført et nasjonalt prosjekt innenfor kvalitet i praksisstudiene.
Prosjektet skal bidra til å heve kvaliteten og sikre
relevansen i de eksterne praksisstudiene i alle de
19 helse- og sosialfagutdanningene. Prosjektets
sluttrapport Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning: praksisprosjektet viser
at det er stor variasjon i praksisdelen i de helse- og
sosialfaglige utdanningene.58
De involverte departementer vil vurdere oppfølgning av rapporten eksempelvis med hensyn til
en eventuell styrket lovfesting og finansiering av
praksisstudiene. De involverte departementer følger opp et nytt styringssystem for disse utdanningene og nasjonal samordning på programnivå.
Universitetene og høyskolene, samt helse- og velferdstjenestene, kan sette i verk flere av tiltakene
foreslått i rapporten innenfor eksisterende rammer og handlingsrom. Det gjelder tiltak som vil bidra til tettere samarbeid mellom utdanning og
praksisfeltet, som bruk av kombinerte stillinger,
økt status for arbeid med praksisstudier og veiledning av studenter i praksis, økt satsing på praksisnær forskning og utdanningsforskning, samt implementering og evaluering av foreslåtte kvalitetsindikatorer for kvalitetssikring av praksisstudier.
Noen av forslagene er nytenkning når det gjelder
undervisningsformer og bruk av pedagogiske virkemidler.

3.7

Internasjonalisering er en
forutsetning for kvalitet

Internasjonalt samarbeid er en forutsetning for
den globale kunnskapsutviklingen og for å sikre
kvalitet i norsk høyere utdanning. Internasjonalitet kan videre betraktes som en definerende egenskap ved høyere utdanning. Norske universiteter
og høyskoler skal utdanne kandidater som er aktive, attraktive og ansvarlige deltakere i det internasjonale samfunnet.
Internasjonalt samarbeid og internasjonale
perspektiver er også en forutsetning for å hånd56
57
58

St.meld. nr. 47 (2008–2009)
Meld. St. 26 (2014–2015)
http://www.uhr.no/documents/praksisprosjektet_
sluttrapport.pdf
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tere de globale samfunnsutfordringene. I tillegg
har internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid en rolle i å støtte opp under bredere utenrikspolitiske, utviklingspolitiske og næringspolitiske interesser. Internasjonalt samarbeid øker
kvaliteten i norsk utdanning og gir kompetanse og
ferdigheter som er avgjørende for nødvendig omstilling av norsk næringsliv.
Ambisjoner og mål for internasjonalisering
For å kunne nå et høyt internasjonalt faglig nivå er
det avgjørende at studentene føres inn i, og blir en
del av, fagets internasjonale diskurs. Studenter på
ulikt nivå i studiene vil erfare denne internasjonale dimensjonen forskjellig, og internasjonalisering må også utformes ulikt innenfor ulike fagtradisjoner.
Alle studieprogrammer i norsk høyere utdanning skal tilbys av fagmiljøer som deltar aktivt i internasjonale samarbeid og relevante nettverk. Det
faglige utdanningssamarbeidet beriker studentens utdanning på flere måter, enten det gjelder
studentutveksling, samarbeid om selve undervisningen, felles pensumutvikling eller samarbeid
om studietilbud i form av felles emner eller studieprogram. Gjennom slike tiltak heves kvaliteten på
utdanningen i Norge, og studentene får viktige internasjonale perspektiver. Internasjonalisering er
nødvendig også for å gjøre de beste enda bedre. I
samarbeid med de sterkeste fagmiljøene internasjonalt er det et klart mål å utvikle flere fremragende utdanningstilbud i Norge i årene fremover.
Alle studieprogram skal ha internasjonaliseringstiltak. De må tilpasses studiets egenart og
hvor utviklet det internasjonale samarbeidet i fagmiljøet er. Viktige hovedformer for internasjonalisering, etter stigende grad av kompleksitet, er:
– utveksling av studenter og ansatte
– samarbeid om undervisningstilbud (gjesteforelesere, veiledning)
– samarbeid om utvikling av studietilbud (kurs,
emner)
– samarbeid om hele gradsstudier
Det varierer i hvilken grad fagmiljøene har en internasjonal kontaktflate, representert ved internasjonale fellesgrader, deltakelse i internasjonale
samarbeidsprogrammer, student- og ansattmobilitet og ansattes internasjonale samforfatterskap.59
I mange tilfeller handler det å styrke internasjonaliseringen i utdanningen om å utvikle den internasjonale orienteringen i fagmiljøet.
59

Kunnskapsdepartementet 2016a
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Boks 3.20 UTFORSK og INTPART –
internasjonalt samarbeid som kobler
høyere utdanning og forskning
UTFORSK er et program for institusjonsbasert samarbeid med Brasil, India, Japan, Kina,
Russland og Sør-Afrika. Det gir støtte til høyere utdanningssamarbeid knyttet til allerede
etablert forskningssamarbeid og til aktiviteter
som bygger opp under etablering av langsiktig
institusjonssamarbeid med hovedvekt på høyere utdanning. Programmet søker også å
styrke samarbeid mellom høyere utdanning
og arbeids- og næringsliv
INTPART-programmet retter seg mot
samarbeid med de seks landene over, samt
USA og Canada, og inngår i regjeringens satsing på utvikling av flere verdensledende fagmiljøer i Norge. Programmet gir støtte til å
etablere eller videreutvikle institusjonelt høyere utdannings- og forskningssamarbeid, nettverksaktiviteter og kunnskapsutveksling. Programmet har særlig vekt på kobling mellom
utdanning og forskning, og med næringsliv
hvis relevant.
UTFORSK og INTPART forvaltes av Senter for internasjonalisering av utdanning og
Norges forskningsråd.

Norske høyere utdanningsinstitusjoner kan ta
i bruk ulike virkemidler for å øke internasjonaliseringen. Erasmus+ gir muligheter for samarbeid i
Europa og dels også i andre land. For å styrke
koblingen mellom utdannings-, forsknings- og innovasjonssamarbeidet bør deltakelsen i Erasmus+
og Horisont 2020 knyttes bedre sammen.
Virkemidler som UTFORSK, INTPART og
Nord-Amerikaprogrammet er utformet for å stimulere koblingen mellom utdanning og forskning
og styrke samarbeidet mellom norske fagmiljøer
og partnere i sentrale kunnskapsnasjoner utenfor
Europa. Noen institusjoner satser målrettet på internasjonalt samarbeid ved å etablere tilstedeværelse i utlandet. NTNU og Universitetet i Bergen
har åpnet kontor i Brussel for å få bedre innpass i
EUs store forskningsprogrammer. I tillegg har de
to universitetene i felleskap ansatt en rådgiver ved
Innovasjon Norges Tokyokontor som skal bistå
universitetene i å videreutvikle samarbeidet med
japanske fagmiljøer og institusjoner.
Siden Kvalitetsreformen har Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) blitt bygget

2016–2017

opp som et rådgivnings- og kompetansesenter, og
institusjonene samarbeider stadig oftere med SIU
om å utvikle effektive tiltak for økt internasjonalisering. SIU kan også bidra til å knytte relevante
miljøer og erfaringer sammen. NOKUT og SIU
samarbeider for å samordne ulike nasjonale tiltak
på internasjonaliseringsområdet. De kan sammen
stimulere til at en større andel av studentene benytter kvalitativt gode utvekslingsavtaler, og de
kan analysere hvilken innvirkning internasjonalisering og utveksling har på studieprogrammer og
studentenes læringsutbytte. God rådgivning og
virkemidler skal bidra til økt internasjonalisering i
utdanningene.
Mer ambisiøse mål for utveksling
De siste årene har andelen studenter som drar ut
på utveksling, gått svakt tilbake, men det er store
forskjeller mellom studieprogrammer, fagområder og institusjoner. Enkelte studieprogrammer
har allerede en mobilitetsandel på mer enn 50 prosent, og noen institusjoner har selv satt høye mål
for studentutveksling. Gjennom Bolognaprosessen har Norge forpliktet seg til at 20 prosent av
studentene som fullfører en grad, skal ha hatt et
studieopphold i utlandet. Av alle som fullførte en
bachelor- eller mastergrad i Norge i 2015, hadde
15 prosent vært på utvekslingsopphold. Når vi legger til de norske studentene som tar en full grad i
utlandet, kommer vi opp på omkring 21 prosent.
Regjeringen mener at dette ikke er tilfredsstillende og vil at 20 prosent av dem som avlegger
graden i Norge, skal ha vært på utveksling innen
2020. Dette nås ved at fagmiljøene ved studieprogrammer som allerede har betydelig utveksling,
fortsetter å strekke seg mot ambisiøse mål, mens
det ved studieprogrammer med lite utveksling blir
satt i verk tiltak for å innarbeide studentutveksling
bedre. På lengre sikt er ambisjonen at halvparten
av dem som avlegger en grad i norsk høyere utdanning, skal ha et studieopphold i utlandet. Samtidig må den faglige kvaliteten på utvekslingsoppholdet sikres.
NOKUT foreslår i ny studietilsynsforskrift at
gradsstudier skal ha avtaler for internasjonal studentutveksling, og eventuelt nasjonal studentutveksling, som er faglig relevante og forankret i
fagmiljøet. Gjennom dette tydeliggjøres det at det
er studiet, og ikke kun institusjonen, som skal ha
ordninger for utveksling, og at utvekslingsavtalene skal inngås med gode fagmiljøer.
Regjeringen forventer at studieprogrammene
legger til rette for internasjonal studentmobilitet
ved gode partnerinstitusjoner, og at studentene

2016–2017
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Boks 3.21 Satsing på studentutveksling
har effekt
De seneste årene har juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen satset på å styrke studentutveksling og internasjonalisering av studiene.
Studentene blir møtt med forventninger og
signaler om at utveksling er en naturlig del av
studiet. Satsingen har resultert i at fakultetet
har sendt ut mer enn halvparten av alle studentene sine over flere år, mens studentutvekslingen ved de øvrige juridiske fakultetene
er mye lavere. De store forskjellene i andelen
utvekslingsstudenter mellom institusjonene
som tilbyr jus-studier, viser at målrettet tilrettelegging og satsing er av betydning for studentutvekslingen.

møter en forventning om å ha et utenlandsopphold i løpet av studietiden.
Internasjonale studenter i Norge
Det er et mål at studentene i norsk høyere utdanning er i et læringsmiljø som også omfatter utenlandske studenter. Antallet innreisende utvekslingsstudenter har økt med mer enn 80 prosent
mellom 2006 og 2015, og antallet er mer enn 25
prosent høyere enn antallet utreisende utvekslingsstudenter. I Erasmus+-programmet er ubalansen enda større, med knapt 1 700 utreisende
studenter mot vel 5 100 innreisende i 2015. Mens
bare vel seks prosent av studentene i norsk høyere utdanning hadde utenlandsk statsborgerskap i
2006, var andelen nær ti prosent i 2015.60
Mange utenlandske studenter kommer også
til Norge for å ta en hel grad. Sammenlignet med
andre land har norske universiteter og høyskoler
stor pågang fra utenlandske søkere, særlig til mastergradsutdanninger som undervises på engelsk.
Norge er ett av få land som ikke krever studieavgifter av studenter fra utenfor EØS.
De internasjonale studentene ved norske institusjoner er i hovedsak svært fornøyde med utdanningen og studiemiljøet.61 Imidlertid har mange
internasjonale studenter lite kontakt med norske
studenter. International Students’ Union of Norway (ISU) peker i sitt innspill til meldingen også

på viktigheten av å inkludere internasjonale studenter i studentfellesskapet.
Flere studieprogrammer ved ulike institusjoner har all undervisning på engelsk i et utvalgt
emne eller semester for å legge til rette for innreisende studenter. Et slikt internasjonalt semester
eller emne kan være et godt virkemiddel for å få
norske og utenlandske studenter til å omgås faglig og sosialt, forutsatt altså at også norske studenter deltar. På det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen er det obligatorisk for studenter som
ikke reiser ut, å ta et engelskspråklig emne på
campus, og medisinutdanningen ved Universitetet
i Oslo har et eget semester der all undervisning
gis på engelsk.
Prioriterte samarbeidsland
Det europeiske samarbeidet har høy prioritet, og
regjeringen forventer at norske universiteter og
høyskoler benytter seg av mulighetene i Erasmus+.62 I finansieringssystemet blir insentivet for
utveksling videreført og styrket gjennom økt uttel-

Boks 3.22 Erasmus+
Erasmus+ er EUs program for utdanning, ungdom og idrett for perioden 2014–20. Programaktivitetene er organisert under tre hovedtiltak: mobilitet, samarbeid og politikkutvikling.
Programmet bygger på prioriteringene i EUs
strategi for vekst og sysselsetting frem til
2020, Europa 2020, med kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og kobling mellom utdanning og arbeidsliv som sentrale satsingsområder.
Studentene kan også få støtte til praksis i
utlandet som del av studieprogrammet.
Erasmus+ er verdens største internasjonale utdanningsprogram. Det omfatter alle nivåer og former for utdanning, samt samarbeid
på tvers av nivåene og mellom utdanning og
arbeids- og næringsliv. Fra oppstarten av det
første Erasmus-programmet i 1987/88 til studieåret 2013/14 var 3,3 millioner studenter i
Europa på Erasmus-utveksling.
En studie fra 2016 om virkningene av Erasmus-programmet viser at kandidater med
Erasmus-erfaring generelt er mer attraktive
på arbeidsmarkedet enn dem uten utenlandserfaring.1
1
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ling per utvekslingsstudent. I budsjettet for 2017
vedtok regjeringen en høyere sats for utreisende
Erasmus+-studenter enn for andre utvekslinger.
Bakgrunnen er nedgangen i andelen studenter
som har et utvekslingsopphold i utlandet som del
av sin norske utdanning, samt ubalansen i innkommende og utreisende Erasmus+-mobilitet. Likeledes blir insentivet for EU-inntekter styrket
slik at det også omfatter de konkurranseutsatte
prosjektene i Erasmus+, det vil si prosjekt som finansieres direkte fra Europakommisjonen.63 Regjeringen vil også øke det nordiske og baltiske
samarbeidet gjennom Nordplus.
Etter andre verdenskrig har kunnskapssamarbeidet med USA og Canada vært svært viktig for
utviklingen av norsk høyere utdanning og
forskning. Institusjonene i denne regionen har
lenge vært dominerende når det gjelder innovasjonskraft og kunnskapsutvikling. Det er derfor
etablert et eget program for å støtte opp under
dette samarbeidet. Partnerskapsprogrammet for
Nord-Amerika støtter samarbeid mellom Norge,
USA og Canada, for å utvikle institusjonelt forankrede partnerskap av høy kvalitet.
Flere folkerike land utenfor EU og Nord-Amerika satser systematisk på utdanning og forskning
som ledd i nasjonale vekststrategier og står for en
økende andel av verdens kunnskapsproduksjon.
Det er derfor inngått samarbeidsavtaler med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika, og
regjeringen la høsten 2015 frem en strategi for
høyere utdannings- og forskningssamarbeid med
disse landene (2016–2020), kalt Panorama-strategien. En av de overordnede prioriteringene i Panorama-strategien er å tilrettelegge for bedre koblinger mellom høyere utdanning, forskning og arbeidsliv. Regjeringen ønsker at SIU, Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal vurdere erfaringsoverføringer også til andre land, med særlig vekt
på prioriterte samarbeidsland i Europa og NordAmerika. De to hovedtiltakene under Panoramastrategien, partnerskapsprogrammene UTFORSK
og INTPART er utformet for å stimulere til etablering av langsiktige strategiske partnerskap på institusjonsnivå. De utgjør viktige virkemidler for
langsiktig kvalitetsutvikling i norsk utdanning.
Kvalitet i partnerskap med utviklingsland
Norske universiteter og høyskoler har også en
rolle å spille i et samarbeid med institusjoner i
62
63
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Boks 3.23 Universitetene i Oslo og Kobe
Gjennom et prosjekt i UTFORSK-programmet
har Universitetet i Oslo etablert et samarbeid
med Universitetet i Kobe som involverer mastergrads- og ph.d.-studenter. Med utgangspunkt i et sterkt internasjonalt fagmiljø og etablert forskningssamarbeid har de to universitetene trukket studenter inn i den fysikkfaglige forskningen. Studentene lærer hvordan
de kan bruke og lage storskala, numeriske
modeller, kjøre disse på superdatamaskin og
relatere resultatene til pågående romferder.
Studenter fra Norge og Japan kobles
sammen med hverandre og med norske og japanske forskere gjennom workshops. Målet
var å involvere 20 studenter, men interessen
for å delta var så stor at 33 studenter fra Norge
og Japan ble inkludert.
Prosjektet illustrerer at det i land med så
ulike utdanningsstrukturer som Norge og Japan kan la seg gjøre å etablere utdanningssamarbeid når det gjøres i relasjon til et eksisterende forskningssamarbeid. Partnerne har
som mål å videreutvikle samarbeidet til mer
langvarig studentmobilitet. For at dette skal
lykkes, er det nødvendig med et mer omfattende administrativt samarbeid. De to universitetene inngikk en Memorandum of Understanding i juni 2016.

utviklingsland for å bidra til kvalitetsutvikling og
kapasitetsbygging. For å stimulere til at slikt samarbeid kan foregå i tråd med prinsippene for høyere utdannings- og forskningssamarbeid: kvalitet,
gjensidighet og relevans, har midlene som tidligere ble brukt til kvoteordningen, blitt vridd mot
programsamarbeid. Kvoteordningen innebar at
studenter fra utviklingsland og Øst-Europa kunne
få støtte av Lånekassen for å ta en grad ved norske
læresteder. En evaluering av kvoteordningen viste
at den ikke sikret at kompetansen hos studentene
kom tilbake til utviklingslandene på tilfredsstillende måte. Det nye NORPART- programmet støtter også studentmobilitet av kortere eller lengre
varighet. Imidlertid er det overordnede målet i
programmene å styrke kvaliteten i høyere utdanning i Norge og i utviklingslandene. Samarbeidet
skal være basert på felles akademiske interesser
og strategiske prioriteringer hos institusjonene.
NORPART hadde første utlysning på omkring
97 millioner kroner i 2016. Til den første søknads-

2016–2017
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Boks 3.24 NORPART-prosjekter
Høgskolen i Sørøst-Norge og Ho Chi Minh
City University of Technology i Vietnam har
fått NORPART-støtte for utvikle og forbedre
sine elektronikk- og ingeniørstudier.
Institusjonene vil utvikle et felles studieprogram, ha felles veiledning av studenter og
bruke gjesteforelesere i undervisningen.
Vietnamesiske studenter på ph.d.- og masternivå vil få muligheten til å dra på utvekslingsopphold i Norge i løpet av prosjektperioden. Også norske studenter vil få muligheten
til å dra på utveksling til Vietnam som en del
av graden.
NMBU og University of Zambia (UoZ) har
fått støtte til samarbeid om utdanning i klimaendringer og matsikkerhet i Afrika sør for Sahara. Et hovedmål med prosjektet er å innarbeide kunnskap om innovasjon og nye metoder for klimasmart landbruk og matproduksjon i pensumet i fire mastergrader ved UoZ
og NMBU. Prosjektet inkluderer blant annet
studentutveksling, praksisopphold, sommerskoler og utvikling av et kurs i Conservation
Agriculture ved UoZ.

runden kom det inn 114 søknader, og 21 fikk
støtte til femårige partnerskap.
Samarbeidsprosjektene omfatter blant annet
felles undervisning, utvikling og forbedring av
pensum, felles sommerskoler og utvikling av nye
emner og studieprogrammer. Prosjektene dekker
et utall fagområder, alt fra lingvistikk til arkeologi
og medisin er representert.
Programmet legger til rette for at antallet studenter fra utviklingsland som kommer til Norge,
fortsatt vil være høyt i årene fremover. Det er ventet at rundt 600 studenter fra utviklingsland vil ta
deler av master- eller ph.d.-graden i Norge gjennom prosjektene som støttes fra 2017.

3.8

Tilbud til de mest talentfulle og
motiverte studentene

Lik rett og like muligheter til å ta høyere utdanning har vært viktige prinsipper for utviklingen av
den høyere utdanningspolitikken.
I grunnskolen og videregående opplæring har
det de senere årene blitt utviklet egne tilbud for
de mest talentfulle elevene. Ungdomsskoleelever

67

Boks 3.25 Sirius-programmet i Nederland
Nederlandske institusjoner har siden 2002
hatt mulighet til å tilby «honours programmes» til sine beste studenter på bachelornivå
og top (research) masters. Fra 2008 har regjeringen i Nederland gjennom et eget program,
Sirius-programmet, invitert institusjonene til å
søke om støtte til å utvikle ulike tiltak rettet
mot de flinkeste og mest motiverte studentene. Programmet er avviklet, men erfaringene videreføres. I The value of knowledge.
Strategic Agenda for Higher Education and Research 2015–2025, lansert av KDs nederlandske søsterdepartement i juli 2015, står følgende:
«Research universities and universities of
applied sciences have used the Sirius programme to achieve a fundamental cultural
shift. Attention has increasingly focused on
individual talents and capacities, manifested in the form of excellence programmes. This development needs to be
pursued vigorously. All research universities now have honours programmes at
bachelor’s level. A critical mass is needed
to continue the existing honours programmes, provide assurances for quality
and to continue to innovate. 7 % of students
following a bachelor’s degree programme
at research universities participate in honours programmes. 5.3 % of students following a bachelor’s degree programme at universities of applied sciences and 3.4 % of
students following a master’s degree programme participate in honours programmes.»

har nå mulighet til å ta fag på videregående nivå,
og videregående elever kan ta fag på universitetsog høyskolenivå. Prinsippet om tilpasset undervisning skal gjelde for dem som har behov for ekstra
hjelp til å mestre grunnleggende ferdigheter, og
for dem som har behov for ekstra utfordringer.
Innenfor høyere utdanning er det i Norge foreløpig ikke utviklet spesielle tilbud for de mest talentfulle og motiverte studentene, med unntak av forskerlinjen i medisin og veterinærutdanningen.
Det er imidlertid flere eksempler på studenter
som lager seg slike løp selv, ved at de enten avleg-
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Saksframstilling
Bakgrunn
Det kan oppstå kvalitetssvikt i alle ledd av studentens læringsbane og tilhørende
kvalitetsområder. Noe påvirker studentene mer direkte (i læringsbanen), mens andre
forhold påvirker studentene mer indirekte (fra kvalitetsområdene).

Figur: Studentens læringsbane og tilhørende kvalitetsområder.

Mulige tegn på kvalitetssvikt innen læringsbanen
Studieplanarbeid og markedsføring:
 Dårlig kvalitetssikret akkreditering av studieprogrammet
 Feilaktig og usann markedsføring
Opptak:
 Feil i opptak
 Feil rangeringsregelverk
 Opptak utenom formelle kanaler
Undervisning og gjennomføring:
 Dårlige «rammer» rundt undervisningen
 Pedagogikk/miljø/tilbakemeldinger
 Ikke gjennomført evalueringer
 Lav score på sluttevalueringer
 Dårlig tilrettelegging fra administrasjonen
Eksamen/Vitnemål:
 Feil eksamensform vs. LUB
 Dårlige administrative rutiner knyttet til gjennomføringen av eksamen
 Ikke overholdte frist (sensur, begrunnelse, klage)
 Manglende sensorveiledning
 Formelle feil

Mulige tegn på kvalitetssvikt innen kvalitetsområdene:
Startkompetanse:
 Studenters faglige kunnskaper er ikke i forhold til faglig krav
 Umotiverte studenter
 Dårlig faglig og sosial integrasjon av nye studenter
 Dårlig kommuniserte læringsstrategier
Læringsmiljø:
 Læringsmiljø som setter studentenes liv og helse settes i fare.
 Manglende tilrettelegging for studenter (universell utforming)
 Dårlig rammer for læringsmiljøet (fysisk, psykososialt, organisatorisk, det digitale og
det pedagogisk læringsmiljøet)
Samfunn og arbeidsliv:
 Ikke relevante studier
 Dårlig utvikling og innovasjon i studieprogramporteføljen
 Svakt opplegg for etter- og videreutdanning
 Svake nettverk med næringslivet
 Lav «bestilling» av bachelor- og masteroppgaver fra næringslivet
 Stor avstand mellom akademia og næringsliv
Læringsutbytte:
 Ikke i samsvar med kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse
 Ikke samsvar med læringsutbyttebeskrivelsene
 Stort avvik mellom resultatene i nasjonale deleksamener mellom nasjonalt snitt og
institusjonens resultat.
 Dårlige karakterer

Utdanningsfaglig kompetanse:
 Svak universitetspedagogikk
 Mangelfull kvalitetssikring under tilsettingsprosesser
 Sårbart fagmiljø – for få ansatte og for lav andel førstekompetanse
 Undervisningen er ikke forskningsbasert
Programdesign- og ledelse:
 Svakt opplegg for studentutveksling
 Lav andel internasjonalisering
 Utydelige roller og uklar ansvarsfordeling
 Dårlige rammer for ledelse

Når setter vi inn tiltak?
(KPI: Key Performance Indicator, Grønn over målsetting, gul = toleranse og rød er
kontrollgrense)
Kvalitetsindikatorer
Resultat fra
studiebarometeret:
Internrevisjoner som
avdekker avvik eller
observasjoner som viser at
kvaliteten ikke tilstrekkelig

Mange klagesaker (formelle
feil i tilknytning til eksamen,
karakter og opptak).

Stort avvik mellom
resultatene i nasjonale
deleksamener mellom
nasjonalt snitt og
institusjonens resultat.
Studentenes fysiske og
psykososialt læringsmiljø

Studentenes helse og
trivselsundersøkelse

Eksamenskarakterer
(justert for inntakskvalitet?)

Frafall

Vurdering
Tiltak
(Grønn, gul, rød)
(Gul eller rød, settes tiltak)
Over 3,8 = grønn
Mellom 3,8 og 3,25 = gul
Under 3,25= rød
Negativ observasjon=
Hendelsen kan virke uheldig.
Den er ikke et brudd på
gjeldende regelverk, men
bør følges opp.
Avvik= brudd på gjeldende
regelverk
Gjentakende eller
enkeltstående?
Gå gjennom sakene og
vurder om det er
systematikk i klagesakene
Over nasjonalt snittet=
grønn
På nasjonalt snittet= gult
Under nasjonalt snittet=
rødt
Trivsel og utvikling= grønn
? = gul
Setter studentenes liv og
helse settes i fare = rødt
Over nasjonalt snittet=
grønn
På nasjonalt snittet= gult
Under nasjonalt snittet=
rødt
Over nasjonalt snittet=
grønn
På nasjonalt snittet= gult
Under nasjonalt snittet=
rødt
Over nasjonalt snittet=
grønn
På nasjonalt snittet= gult
Under nasjonalt snittet=
rødt

Mangelfull tilrettelegging for ?
studenter
(Universell utforming)

?

Grenseverdier
Det vil ofte være en diskusjon om grenseverdien og måleproblemer. Likevel vil det være
mulig å gjøre en vurdering ut fra et helhetsinntrykk om kvaliteten er god, akseptabel eller
uakseptabel. Nedenfor presenteres forholdet mellom akseptable feil eller mangler og
uakseptable feil og mangler.

Figur: Kvalitetssvikt i studiene

Kommentar
Det å vurdere grensen for hva som akseptable og uakseptable feil eller mangler, vil av og til
være basert på skjønn. Andre ganger er det klare grenseverdier, enten definert av egen
institusjon eller gitt nasjonalt. Det vil også være ulik forståelse mellom institusjonen og
studentene. Det blir derfor viktig å ha en åpen diskusjon om temaet, og vurdere den
konkrete saken ut fra ulike ståsted. Utdanningsutvalget inviteres derfor til diskusjon omkring
hva som skal defineres som kvalitetssvikt.

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/02135-5
Hanne Solheim Hansen
Jørn Magne Hansen

Saksgang

Møtedato
07.04.2017

PRESENTASJON AV STUDIEBAROMETERET
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar presentasjon av studiebarometeret 2016 til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn

Studiebarometeret 2016
NOKUT gjennomfører hver høst en nasjonal studentundersøkelse om studiekvalitet på oppdrag fra
Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler, totalt inngår omtrent
1800 studieprogrammer.
Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om
studiekvalitet.
Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram og studenter i femte studieår på integrerte masterprogram
og lange profesjonsutdanninger kan delta. I 2016 deltok om lag 29 000 studenter som utgjør omtrent 45 % av alle som fikk
tilsendt spørreskjemaet.
861 studenter besvarte undersøkelsen ved Nord universitet, dette utgjør omtrent 38% av alle som fikk tilsendt skjema. Det
er til dels store forskjeller fakultetene imellom mht til svarinngang.
FAKULTET
ANTALL
PROSENT
Profesjonshøgskolen
149
31 %
Fakultet for samfunnsvitenskap
101
23 %
Handelshøgskolen
Avdeling for næring, samfunn og natur
Avdeling for lærerutdanning
Avdeling for helsefag
Fakultet for biovitenskap og akvakultur

172
100
122
141
76

36 %
56 %
46 %
48 %
50 %

MERK AT DETTE ER DEN GAMLE FAKULTETFORDELINGEN

Spørreundersøkelsen
Studentene blir spurt om deres oppfatninger av ulike kvalitetsdimensjoner, for eksempel undervisning og veiledning,
studie- og læringsmiljø, arbeidslivsrelevans og læringsutbytte. Det blir også spurt også om deres engasjement, studieinnsats
og motivasjon. Spørsmålene er rettet mot studieprogramnivå, ikke emne- eller institusjonsnivå.
Spørreundersøkelsen stiller de samme spørsmålene til alle studenter, uavhengig av type studieprogram. Det tar 10–12
minutter å besvare skjemaet.
Undersøkelsen kan besvares på bokmål, nynorsk, engelsk eller samisk.

Gjennomføring ved Nord universitet
For å øke svarprosenten fra tidligere år, ble det igangsatt tiltak:

1.

2.

Spre gjennom følgende informasjonskanaler:
o Facebook (1000 følgere)
o Fronter (8000 følgere)
o Snapchat (3500 følgere)
o Nettside
Sørge for at hver studentforening sprer informasjonen til sine tillitsvalgte som tar det videre til aktuelle kull.

DATO
05.10.2017
07.10.2017
11.10.2017
11.10.2017
14.11.2017

AKTIVITET
Plakater sendt til alle studiesteder/campus
Informasjon legges ut i alle Fronterrom
Nyhetssak på Nord.no
Tillitsvalgte i 2.klassene orienterer sine klasser/årstrinn.
Utsendelse av spørreskjemaet til studentene
Undersøkelsen stengt

Hovedtrekk/funn
Generell tilfredshet:
Det store bildet er at studenter ved Nord universitet er godt fornøyde med kvaliteten på studieprogrammene de går på.
Totalt sier 73 % av studentene at de er tilfreds eller svært tilfreds med den overordnede tilfredsheten med
studieprogrammet. Dette er noe lavere enn landsgjennomsnitt på 77%.
Som tidligere år er studentene mest fornøyde med studieprogrammets arbeidslivsrelevans, fulgt av studieprogrammets
evne til å inspirere. Studentene er fremdeles minst fornøyde med mulighetene deres til medvirkning og med flere aspekter
av undervisning og veiledning.
De 3 enkeltspørsmålene med høyest vurdering:
Hvilken grad mener du at studieprogrammet du går på:

Er relevant for aktuelle yrkesområder – 4,4

Gir kompetanse som er viktig i arbeidslivet – 4,3

Gir gode jobbmuligheter – 4,2
De 3 enkelt spørsmålene med lavest vurdering:
Hvor tilfreds er du med:




Studentenes mulighet for å påvirkeinnhold og opplegg i studieprogrammet – 3,0
Hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp – 3,0
Eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder: - Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid – 3,0

Generell tilfredshet fordelt på fakultetsnivå:
NASJONALT SNITT

FAKULTET/STUDIEPROGRAM
Avdeling for helsefag
Avdeling for lærerutdanning
Avdeling for næring, samfunn og natur
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Fakultet for samfunnsvitenskap
Handelshøgskolen
Profesjonshøgskolen
NORD

4,4
Jeg går på det
studieprogrammet
jeg helst vil gå på
4,6
4,5
4,5
4,4
4,4
4,5
4,5
4,5

4,1
Jeg er, alt i alt,
tilfreds med
studieprogrammet
jeg går på

-0,3

Avvik
4,3
4,3
4,1
3,8
3,7
3,9
3,9
4,0

-0,4
-0,2
-0,4
-0,6
-0,7
-0,5
-0,7
-0,5

Undervisning og veiledning
Studenter er mest tilfreds med Hvordan undervisningen dekker studieprogrammets lærestoff (pensum), og mindre tilfreds
med antall tilbakemeldinger du har fått fra faglig ansatte på ditt arbeid
Undervisning og veiledning
Hvor tilfreds er du med:
Antall tilbakemeldinger du har fått fra faglig ansatte på ditt arbeid
De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeid ditt
Den faglige veiledningen
Faglig ansattes evne til å gjøre undervisningen engasjerende
Faglig ansattes evne til å gjøre vanskelig stoff forståelig
Hvordan undervisningen dekker studieprogrammets lærestoff (pensum)

2016 -sektor
3,1
3,4
3,4
3,6
3,5
3,8

2016-Nord
3,2
3,4
3,4
3,5
3,4
3,7

Studie- og læringsmiljø
Studenter er mest tilfreds med biblioteket og bibliotekstjenester og minst tilfreds med lokaler for undervisning og øvrig
studiearbeid, IKT-tjenester, studieadministrasjonen og utstyr og hjelpemidler i undervisningen
Studie- og læringsmiljø
Hvor tilfreds er du med:
2016 -sektor
2016-Nord
Bibliotek og bibliotekstjenester
4,1
4,1
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet
3,9
3,8
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet
4,0
3,9
IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og pc-tilgang)
3,8
3,6
Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid
3,5
3,6
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet
3,7
3,7
Studieadministrasjon og informasjon
3,6
3,6
Utstyr og hjelpemidler i undervisningen
3,6
3,6
Medvirkning
Studenter er stabilt minst tilfreds med mulighetene deres for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet og med
hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp. Studentene er mer tilfreds med det lokale studentdemokratiet,
men det bør muligens påpeker at akkurat dette spørsmålet har et stort andel ‘vet ikke’. Det kan hende at studentene ikke
kjenner til det lokale studentdemokratiet, eller til arbeidet det lokale studentdemokratiet gjør.
Medvirkning
Hvor tilfreds er du med:
2016 -sektor
2016-Nord
Det lokale studentdemokratiet (med studentdemokrati mener vi fagutvalg, tillitsvalgte og
studentparlament o.l.)
Hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp
Studentenes mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet

3,7
3,2
3,1

3,6
3,0
3,0

Inspirasjon:
Studentene er rimelig tilfreds med studieprogrammets evne til å inspirere, og hvorvidt studieprogrammet er faglig
utfordrende scorer høyest.
Inspirasjon.
I hvilken grad mener du:
2016 -sektor 2016-Nord
Bidrar til min motivasjon for studieinnsats
3,7
3,6
Er stimulerende
3,9
3,8
Er faglig utfordrende
4,3
4,2
Arbeidslivsrelevans

Helt fra den første utsendelsen av Studiebarometeret har studentene vært mest fornøyd med arbeidslivsrelevansen av
studieprogrammet sitt. Studentene opplever at studieprogrammet sitt i stor grad er relevant for aktuelleyrkesområder, at
det gir gode jobbmuligheter, kunnskap og ferdigheter (kompetanse) som er viktig i arbeidslivet. Det er også det området
der Nord universitet konsekvent scorer høyere en sektorsnittet.
Relevans for arbeidslivet.
I hvilken grad mener du at studieprogrammet du går på:
Er relevant for aktuelle yrkesområder
Gir gode jobbmuligheter
Gir kompetanse som er viktig i arbeidslivet
Har godt samarbeid med arbeidslivet

2016 -sektor

2016-Nord
4,3
4,2
4,3
3,7

4,4
4,3
4,4
3,8

Eksamens- og vurderingsformer:
Når det gjelder eksamens- og vurderingsformer, mener studentene at eksamen i betraktelig grad handler om sentrale deler
av lærestoffet og krever forståelse og resonnement. I litt mindre grad mener de at eksamens- og vurderingsformer krever at
du tenker kreativt eller nytt.
Eksamens- og vurderingsformer.
I hvilken grad mener du at eksamens- og vurderings hittil i studieprogrammet ditt:
2016 -sektor
2016-Nord
Handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum)
4,0
4,1
Krevde forståelse og resonnement
4,2
4,2
Oppfordret til refleksjon og kritisk tenkning
3,9
3,9
Krevde at du tenkte kreativt/nytt
3,5
3,5
Oppfordret til å bruke kunnskap fra flere emner for å løse oppgaver
3,7
3,7

Læringsutbytte:
Innen indeksen om læringsutbytte ser vi noe spredning i tilfredshet mellom de ulike spørsmålene. Studentene er klart mest
tilfreds med deres evne til å jobbe selvstendig og samarbeidsevnen deres. De er minst tilfreds med deres egen erfaring med
forsknings- og utviklingsarbeid og med kunnskapen deres om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning.
Eget læringsutbytte.
Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:
2016 -sektor
2016-Nord
Teoretisk kunnskap
3,8
3,8
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning
3,4
3,3
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid
3,1
3,0
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter
3,5
3,5
Evne til refleksjon og kritisk tenking
3,8
3,8
Samarbeidsevne
3,9
4,0
Muntlig kommunikasjonsevne
3,7
3,7
Skriftlig kommunikasjonsevne
3,8
3,8
Evne til å tenke nytt
3,6
3,6
Evne til å jobbe selvstendig
4,1
4,1

Enkeltpørsmålene i undersøkelsen er gruppert i hovedområder. Hvert hovedområde
består av flere enkeltspørsmål innenfor et overordnet tema.
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NORD
3,8
3,8

Forventninger
Eget engasjement

3,7
3,7

Eget læringsutbytte

3,7
3,7
3,9
3,9

Eksamens- og vurderingsformer

4,1
4,2

Relevans for arbeidslivet
3,9
3,8

Studieprogrammets evne til å inspirere
3,3
3,2

Medvirkning

3,8
3,7

Studie- og læringsmiljø
3,5
3,4

Undervisning og Veiledning
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

FSV

HHN

PHS

3,5

4

4,5

Fakultetsvis fordelinger over hovedområder

Fakultet/Avdeling

HELSE

LU

NSN

FBA

NORD

Forventninger

4,0

4,0

3,7

3,5

3,4

3,6

3,9

3,8

Internasjonalisering

1,7

1,6

2,4

2,9

2,1

2,3

1,6

2,0

Eget engasjement

3,6

3,7

3,6

3,5

3,5

3,8

3,9

3,7

Eksamens- og vurderingsformer

4,0

4,0

3,8

3,6

3,8

3,9

4,0

3,9

Eget læringsutbytte

3,7

3,8

3,5

3,4

3,5

3,6

3,8

3,7

Relevans for arbeidslivet

4,7

4,2

3,9

4,0

3,7

4,0

4,4

4,2

Studie- og læringsmiljø

3,7

3,9

3,7

3,7

3,6

3,8

3,6

3,7

Studieprogrammets evne til å inspirere

4,0

3,9

3,9

3,7

3,5

3,9

3,8

3,8

Undervisning og Veiledning
Medvirking

3,3

3,8

3,6

3,4

3,0

3,4

3,4

3,4

3,2

3,5

3,4

3,4

3,0

3,0

3,1

3,2

Generell
tilfredshet
fakultetsog

programfordelt
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FAKULTET/STUDIEPROGRAM

4,4

4,1

Jeg går på det
Jeg er, alt i alt, tilfreds
studieprogrammet jeg med studieprogrammet
helst vil gå på
jeg går på

Avdeling for helsefag

4,6

4,3

Farmasi, bachelorgradsstudium
Farmasi, bachelorgradsstudium, deltid
Sykepleie, bachelorgradsstudium - Levanger

4,3
4,9
4,7

4,4
4,8
4,2

Sykepleie, bachelorgradsstudium - Namsos
Vernepleie, bachelorgradsstudium

4,5
4,6

4,4
3,7

Avdeling for lærerutdanning

4,5

4,3

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, bachelorgradsstudium
Barnehagelærerutdanning, bachelorgradsstudium
Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn, 240 stp
Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn, deltid, 240 stp
Grunnskolelærerutdanning for 5. - 10. trinn, 240 stp
Idrettssvitenskap, bachelorgradsstudium
Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium
Musikk - faglærerutdanning, bachelorgradsstudium

4,9
4,6
4,9
4,7
4,2
4,3
4,2
3,8

4,8
4,2
4,5
4,7
4,1
4,0
4,2
3,8

Avdeling for næring, samfunn og natur

4,5

4,1

Husdyrfag - velferd og produksjon, bachelorgradsstudium
Multimedieteknologi, bachelorgradsstudium
Naturforvaltning, bachelorgradsstudium
Regnskap, bachelorgradsstudium
Spill og opplevelsesteknologi, bachelorgradsstudium
Utmarksforvaltning, bachelorgradsstudium
Økonomi og administrasjon, bachelorgradsstudium

4,8
4,3
5,0
4,7
4,3
4,8
4,0

4,7
3,8
4,6
4,1
3,5
4,4
3,9

Fakultet for biovitenskap og akvakultur

4,4

3,8

Bachelor i biologi
Bachelor i dyrepleie
Bachelor i havbruksdrift og ledelse
Bachelor i internasjonal markedsføring
Joint Bachelor Degree in Animal Science

3,8
4,5
4,1
4,1
4,8

4,0
3,5
3,4
4,3
3,8

Fakultet for samfunnsvitenskap

4,4

3,7

Bachelor i barnevern
Bachelor i barnevern (Vesterålen)
Bachelor i Human Resource Management (HRM)
Bachelor i journalistikk
Bachelor i nordområdestudier
Bachelor i sosialt arbeid
Lektorutdanning i samfunnsfag
Master i samfunnsvitenskap
Master in Social Science

4,7
4,1
4,3
3,7
4,6
4,4
4,6
5,0
4,8

3,6
4,0
3,2
3,0
4,4
3,6
3,9
4,2
4,4

Handelshøgskolen

4,5

3,9

Bachelor i regnskap og revisjon
Bachelor i økonomi og ledelse
Bachelor i økonomi og ledelse, Mo i Rana
Bachelorgradsstudium i informasjonssystemer
Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse - erfaringsbasert
MBA i ledelse
MBA i teknologiledelse
MBA, Bodø
MBA, Tromsø
MBA, Vesterålen
Siviløkonom / Master of Science in Business
Siviløkonom / Master of Science in Business, 3+2 år

4,7
4,4
3,8
4,0
4,6
4,8
4,6
4,6
4,5
5,0
4,5
4,5

4,4
4,4
3,4
3,1
2,8
4,1
3,9
4,1
4,2
3,8
4,2
4,3

Profesjonshøgskolen

4,5

3,9

Bachelor arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
Bachelor barnehagelærerutdanning
Bachelor barnehagelærerutdanning, nett- og samlingsbasert
Bachelor i sykepleie
Bachelor i sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert
Bachelor i sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert (praksisområde Vesterålen)
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn
Grunnskolelærerutdanning 1-7

5,0
4,0
4,7
4,3
4,6
4,6
4,4
4,9

4,0
3,7
3,5
3,9
4,3
4,6
4,0
4,0

Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn
Master i klinisk sykepleie
Master i logopedi

4,0
4,2
5,0

3,0
3,2
4,3

Sykepleierutdanning, samlingsbasert

4,9

3,9

NORD

4,5

4,0
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STORTINGSMELDINGEN OM KVALITET I HØYERE UTDANNING MELD. ST. 16
(2016-2017)
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Meld. St. 16 (20162017) til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
Det orienteres om saken i møtet av studiesjef Jan-Atle Toska.

Vedlegg:
Kommentarer UHR

Meld. St. 16 (2016-2017) – Kultur for kvalitet i høyere utdanning





Meld. St. 16 (2016-2017): https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-1620162017/id2536007/
UHRs innspill til meldingen:
http://www.uhr.no/documents/Innspill_til_stortingsmelding_om_kvalitet_i_h_yere_utdanni
ng__L__51004_.pdf
Oppsummering av tiltak med kommentarer.

27. januar 2017 la regjeringen frem Stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning».
Hovedpunktene fra UHRs innspill kan i større eller mindre grad hakes av:














Et grunnprinsipp for UHR er at forskning og utdanning må ses i sammenheng. All høyere
utdanning skal være forskningsbasert. Det innebærer at et godt samspill mellom
forskningsog utdanningsvirksomheten er helt nødvendig for å oppnå god kvalitet i høyere
utdanning.
Kvalitet og kvalitetsutvikling er institusjonenes ansvar. Universiteter og høyskoler er
autonome institusjoner med ulike faglige profiler og særpreg. Det blir derfor viktig å finne
riktig balanse mellom pålegg i form av lov- og forskriftsbestemmelser, frivillig samordning og
samarbeid f.eks. i regi av UHR, insentivordninger og institusjonenes egne strategier og tiltak
for høyere kvalitet i sin virksomhet.
UHR vil sette den nasjonale studieprogramporteføljen på dagsorden høsten 2016.
Studentene må ha gode rammebetingelser slik at de kan bruke nødvendig tid på studiene.
Potensielle søkere og nye studenter må få god informasjon, både fra rådgivingstjenesten i
videregående opplæring og fra de høyere utdanningsinstitusjonene, om hva det vil si å være
student i høyere utdanning.
Dersom utdanninger fortsatt skal være rammeplanstyrte, må rammeplanene være på et
overordnet nivå.
Internasjonalisering vil styrke kandidatenes faglige og generiske ferdigheter, og bør komme
til uttrykk i kvalifikasjonsrammeverket og læringsutbyttebeskrivelser.
Universiteter og høyskoler må satse på utvikling av den utdanningsfaglige kompetansen til de
vitenskapelige ansatte.
Undervisning og veiledning må bli meritterende.
Fokus på kjønnsbalanse og mangfold i akademia må styrkes.

UHR får generelt mye positiv omtale, og punkter som har vært en del av veiledende retningslinjer fra
UHR foreslås det nå å lov- eller forskriftsfeste (sensorveiledning, pedagogisk basiskompetanse).
En samlet oversikt over alle tiltak finnes på s. 23-25. Det er ingen enkelttiltak som er veldig
kontroversielle.
Meldingen er inndelt i 5 ulike kapitler, og tiltakene består i forventninger til institusjonene og tiltak
fra regjeringen.

En god studietid
Regjeringen forventer:


at universitetene og høyskolene legger til rette for at en mangfoldig studentpopulasjon skal
lykkes i sine studier






en god dialog og tydelig forventningsavklaring mellom videregående opplæring, fagskoler,
universiteter og høyskoler for å sikre gode utdanningsvalg og overganger mellom
utdanningsnivåene
at institusjonene fortsetter arbeidet med å redusere uønsket frafall og for å bedre
gjennomføringen
en god dialog mellom vertskommuner, universiteter og høyskoler og studentsamskipnader
for å forebygge ensomhet og psykiske problemer.

Regjeringen vil





gi universitetene og høyskolene mulighet til å fastsette spesielle opptakskrav for
enkeltutdanninger
legge til rette for at alle som skal velge utdanning kan ta gode valg gjennom lett tilgjengelig
informasjon om studietilbudene og fremtidig kompetansebehov
følge opp og sikre at alle institusjoner utvikler langsiktige og strategiske planer for en
fremtidsrettet campus
vurdere hvordan støtteordningene gjennom Statens lånekasse for utdanning kan innrettes
for å stimulere til progresjon og fullføring av grader. Regjeringen vil også vurdere hvordan
ordningene i størst mulig grad kan svare på behovene fremtidige endringer i
studentpopulasjonen og arbeidsmarkedet vil medføre.

Kommentarer:
UHR-MNT er nevnt i boks 2.3 på s. 32 som et godt eksempel på dialog med videregående opplæring
om overgang mellom vgs og høyere utdanning i matematikk.
UHR har tidligere spilt inn behovet for god dialog med videregående opplæring (høringsuttalelse til
karriereveiledningsutvalgets rapport).
Det er ønskelig med bedre informasjon til de studiesøkende, men lite konkret hva som mangler
hvor…
Uklart hva som skal delegeres til institusjonene mht. opptakskrav. Av teksten, og tidligere sondering
fra departementet kan det se ut som om KD fortsatt skal fastsette krav til GSK og rangeringsregler,
mens de lar institusjonene selv fastsette spesielle opptakskrav. Av det ministeren har sagt i
presentasjoner kan det virke som om departementet fortsatt skal fastsette spesielle opptakskrav,
men at institusjonene skal kunne fastsette enda strengere krav hvis de ønsker.

Punkter i teksten som ikke er knyttet til tiltak:
I teksten støtter regjeringen UHRs forslag om samordning av masteropptak.
Oppfølging av rapporten om utdanningsplaner (jf. websak 17/165).
Varslet gjennomgang av LMU ved neste UH-lovgjennomgang.

Utdanning som gir god læring
Regjeringen forventer



at styrene ved universitetene og høyskolene legger vekt på å utvikle utdanninger først og
fremst der de har en tilstrekkelig forskningsbase
at fagmiljøene lager velfungerende og forpliktende beskrivelser av hvilke kunnskaper,
ferdigheter og generell kompetanse studentene skal oppnå etter fullført utdanning










at alle studieprogrammer på bachelor- eller masternivå gir studentene innsikt i hvordan ny
kunnskap utvikles og valideres i de ulike fagene som inngår i studieprogrammet, og hva som
kjennetegner anerkjent akademisk og vitenskapelig praksis i de relevante fagdisiplinene
at universitetene og høyskolene har god samhandling med samfunns- og arbeidsliv både på
studieprogram- og institusjonsnivå, og at studieprogrammene og
læringsutbyttebeskrivelsene utformes i samarbeid med arbeidslivet
at lærings- og vurderingsformene som benyttes, understøtter dybdelæring og er egnet for at
studentene skal oppnå det fastsatte læringsutbyttet
vesentlig mer forskning på egen utdanning og mer samarbeid og deling av læringsressurser
på tvers av universiteter og høyskoler
at institusjonene løfter utvikling av digitale løsninger til strategisk nivå og definerer mål og
tiltak knyttet til digitalisering av læringsprosesser
at institusjonene har ambisiøse mål for studentutveksling i studieprogrammene, og følger
opp disse ambisjonene i praksis

Regjeringen vil:





at institusjonene gjennomgår studieprogrammene for å sikre god sammenheng mellom
læringsutbyttebeskrivelser og undervisnings- og læringsaktiviteter,
internasjonaliseringstilbud og vurderingsformer
stille krav om sensorveiledning til alle eksamener
stimulere til utvikling av tilbud for de mest talentfulle og motiverte studentene, herunder
bruk av forskerlinjer i flere studier

Kommentarer:
Det foreslås ingen samordnet IKT-strategi, til tross for at IKT-utvalget leverte sin instilling om
utdanningsvirksomheten før 1. juli.
Krav om sensorveiledning ligger i UHRs veiledende retningslinjer.
Det forventes samarbeid med arbeidslivet om innholdet i studieprogrammene. Vi må se på dette i
sammenheng med høringen om ny rammeplan for helsefag spesielt. Nytt fra tidligere er at det er
kommet inn i ESG at representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige
skal trekkes inn i institusjonenes evalueringsarbeid, og dette er også tatt inn i forslag til ny
studietilsynsforskrift.

Punkter i teksten som ikke er knyttet til tiltak:
Kunnskapstriangelet er beskrevet på s. 45/46 – aktuelt med tanke på workshop i april. Under
kapittelet om internasjonalisering (s. 64) er det også nevnt at deltakelsen i Erasmus+ og
Horisont2020 bør knyttes bedre sammen.
Kvalitet i praksisstudiene er omtalt på s. 62/63, bl.a. «De involverte departementer vil vurdere
oppfølging av rapporten eksempelvis med hensyn til en eventuell styrket lovfesting og finansiering av
praksisstudiene».
«Norge er ett av få land som ikke krever studieavgifter av studenter fra utenfor EØS».
Talentsatsing (s. 68): Forslaget om at studetner gis anledning til å starte på en doktorgrad i løpet av
mastergraden krever konsekvensutredning før det eventuelt iverksettes.

Verdsetting av utdanningsfaglig kompetanse
Regjeringen forventer:


god og effektiv utvikling og utnyttelse av personalets samlede kompetanse

Regjeringen vil









revidere forskrift om ansettelse og opprykk i kombinerte undervisnings- og forskerstillinger.
Det skal stilles krav om pedagogisk basiskompetanse og undervisningserfaring ved ansettelse
i alle faglige stillinger, og suksessivt høyere krav til undervisningskompetanse for stillinger
som professor og dosent enn for stillinger på lavere nivå
stille krav om at institusjonene sørger for at nyansatte som ikke har oppnådd nødvendig
pedagogisk basiskompetanse gjennom utdanning og arbeidserfaring, ansettes på betingelse
av at de skaffer seg slik kompetanse i løpet av ett år
stille krav om at alle universiteter og høyskoler, alene eller sammen med andre, i løpet av to
år skal ha etablert meritteringssystemer som bidrar til at arbeidet med å utvikle god
undervisning verdsettes
i samarbeid med institusjonene og organisasjonene vurdere å ta i bruk en stilling som
«praksisprofessor»
arbeide videre med sammenligning av stillingsstruktur og karrieremuligheter med andre
lands systemer og se på behov for endringer i det norske systemet

Kommentarer:
De første tre punktene kan gjennomføres uavhengig av de to siste. Utredning av «praksisprofessor»
bør skje i sammenheng med gjennomgangen av stillingsstrukturen. UHR ønsker å sette i gang et
arbeid med dette umiddelbart.
Det har vært diskutert hvorvidt meritteringsordninger bør være nasjonale. I denne sammenhengen
har vi to argumenter for å la institusjonene prøve ut ulike løsninger:
-

vi vet ikke hva som virker, så det kan være greit at det prøves ut forskjellige ting
det bør være en nedenfra og opp-tilnærming til dette for å forankre det på institusjonene.

Arbeiderpartiet og studentene har ment at det bør være en nasjonal ordning for bl.a. å lette
mobilitet for de ansatte.
UHRs utdanningsutvalg vil i sitt møte 2. mars diskutere tiltakene og oppfølging av dem med faglig
nettverk for UH-pedagogikk.

Utdanningskvalitet krever fagfellesskap og ledelse
Regjeringen forventer:





at styret og ledelsen på alle nivåer ved universitetene og høyskolene har høye ambisjoner for
utdanningsvirksomheten og prioriterer utdanningskvalitet i ressursfordeling, strategier og
kommunikasjon
at fagmiljøene utvikler utdanningene i fellesskap, og at fagfellevurdering og kollegaveiledning
blir en naturlig del av kvalitetsarbeidet ved institusjonene
studieprogramledelse med tydelig mandat og tilstrekkelig strategisk handlingsrom til å sørge
for helhet og sammenheng i studieprogrammene

Regjeringen vil:



stimulere til økt bruk av fagfellevurdering på tvers av institusjoner
utvikle en nasjonal konkurransearena for utdanningskvalitet for å stimulere til kunnskap,
kompetanse og innovativt arbeid i utdanningene.

Kommentarer:
En nasjonal konkurransearena for utdanningskvalitet kan være positivt. Midlene som allerede finnes
kan samles hos en aktør (avhengig av organiseringsprosjektet). Signaler kan tyde på at man kanskje
ønsker å omfordele midler fra basis til denne konkurransearenaen.
Svaret på hvor pengene skal tas fra vil komme i budsjett og revidert langtidsplan.

Styring for utdanningskvalitet
Regjeringen forventer:





at den faglige virksomheten og studietilbudet holder tilstrekkelig faglig nivå, og at styrene
sørger for konsolidering av fagmiljøer der det er nødvendig
at universitetene og høyskolene samlet bruker de mulighetene den nye
institusjonsstrukturen gir til koordinering og samarbeid om utdanningstilbud
at universitetene og høyskolene tilgjengeliggjør informasjon om sine studieprogrammer for å
øke åpenheten
at universitetene og høyskolene har en vesentlig høyere investering i forskning på og
utvikling av egen utdanning og undervisningspraksis

Regjeringen vil:






bruke utviklingsavtaler for å bidra til bedre arbeidsdeling i universitets- og høyskolesektoren,
og for å understøtte nødvendige strategiske tiltak ved den enkelte institusjon
over tid redusere bruken av rammeplaner og i større grad overlate utviklingen av
læringsutbyttet til et samarbeid mellom utdanningene og arbeidslivet
legge til rette for dialog og gode prosesser for å styrke samarbeidet om det samlede
nasjonale utdanningstilbudet
styrke kunnskapsgrunnlaget for kvalitetsarbeid, blant annet gjennom forskning på
undervisning og læring i høyere utdanning
utvikle en portal for høyere utdanning med indikatorer på studieprogramnivå med data fra
flere ulike kilder

Kommentarer:
Problemstillinger knyttet til rammeplanstyrte utdanninger tas opp i egen sak i styremøtet (om felles
rammeplan og nytt styringssystem for helse- og sosialfaglige grunnutdanninger).
UHR har allerede i innspillet til meldingen varslet at vi ønsker å bidra til samarbeid om det samlede
nasjonale utdanningstilbudet.

Punkter i teksten som ikke er knyttet til tiltak:
På s. 92 om NOKUTs rolle står det at «en gjenganger i tilbakemeldingene fra universitetene og
høyskolene på NOKUTs virksomhet er ønsket om en bedre balanse mellom kontroll og utvikling, og at
NOKUT skal legge mer vekt på informasjon og rådgivning til institusjonene». Dette kjenner vi oss ikke
igjen i. Tvert imot har UHR i flere sammenhenger lagt vekt på at KD må bidra til å tydeliggjøre

NOKUTs ulike roller, og at det er en problematisk rolleblanding når de både skal virke som
tilsynsorgan og kvalitetsutviklere.
Fra UHRs høringsuttalelse til studiekvalitetsforskriften i februar 2016:
Vi viser også til Kunnskapsdepartementets høringsbrev da kvalitetsforskriften ble fastsatt
første gang i 2009, hvor det påpekes at NOKUTs roller både som kontrollør av at lovhjemlede
krav er tilfredsstilt og som inspirator til kvalitetsutvikling ikke uten videre er uproblematisk. I
denne sammenhengen viser vi også til vår høringsuttalelse til NOKUTs strategi i 2014, hvor vi
ba om at de tydeliggjør forskjellen mellom sin rolle som tilsynsorgan og sin rolle som
kvalitetsutviklingsorgan.

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/04395-5
Hanne Solheim Hansen
Winnie Christiansen Næss

Saksgang

Møtedato
07.04.2017

STATUS DIGITAL EKSAMEN
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar oppsummering av status for prosjekt digital eksamen til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
Status for prosjekt digital eksamen.
Høsten 2016:
Nettsider for digital eksamen ble oppdatert for å gi en lik og samlet informasjon for
studentene ved Nord universitet: http://www.nord.no/no/studier/eksamen/Sider/Digitaleksamen.aspx#!
Det ble gjennomført digitale eksamener på Inspera på Stjørdal, Levanger, Steinkjer, Namsos,
Nesna, Mo i Rana og Bodø. Tilsammen 79 eksamener.
Våren 2017:
Vi har gjennomført en minikonkurranse for valg av leverandør for digitalt eksamensverktøy.
Inspera ble valgt for 3 år, med opsjon på nye 3 år. Avtaleoppstart er 1. april 2017.
Fokuset nå er på opplæring og informasjon. Det har vært gjennomført intern opplæring for
administrasjonen, både på virksomhetsnivå og på fakultet, og for IT-førstelinje. Inspera skal
til Bodø for å holde kurs, 6.-7. april, for fagansatte, administrasjonsansatte og IT-førstelinje
og KOLT. KOLT, ved Geir Gran og Widar Waleniussen, har satt opp en plan for opplæring av
fagansatte på Skype. Planen for mars og april finnes på intranett:
https://norduniversitet.sharepoint.com/Verktoy/Undervisningsstotte/Sider/Digitaleksamen.aspx#! Her kan ansatte melde seg på ønsket kurs.

Det har foregått mye bra arbeid i prosjektgruppen og ut i arbeidsgruppene.

Infrastruktur er kartlagt og vi ser at vi må ha mer strøm til enkelte rom på flere studiesteder.
Dette vil bli en kostnad når vi øker antall digitale eksamener.
Vi bør også se på om vi eventuelt skal ha et eget eksamensnett. Dette ligger i planene
fremover.
Vi har hatt utfordringer med å få nok ressurser i administrasjonen og har derfor ikke fått
avviklet så mange eksamener som vi ønsker.
Denne våren skal det gjennomføres ca. 230 eksamener, både hjemmeeksamener,
innleveringer og skriftlige skoleeksamener. Alle studiesteder er representert.
Winnie Christiansen Næss

Click here to enter text.

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/02152-2
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato

REFERAT FRA MØTE I LÆRINGSMILJØUTVALGET 10.03.2017
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar referat fra møte i Læringsmiljøutvalget 10. mars 2017 til orientering.

Vedlegg:
Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget 10.03.2017

MØTEPROTOKOLL

Læringsmiljøutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

10.03.2017 kl. 11:00
Steinkjer- Rom 306
15/02683

Tilstede:

Kevin Hovdahl Holmli
Hanne Solheim Hansen
Tomm Sandmoe
Odd Asbjørn Halseth
Kirsti Grøtan
Oda Oldertrøen

Møtende
varamedlemmer:

Mathias Lauritzen

Forfall:

Frode Soelberg
Victoria Adelein Molland
Thor Ivar Brandsvikhaug
Kine Lyngås

Andre:

Ingrid Eggen, UB Steinkjer
Margrethe Mørkved Solli, Ass. studiesjef

Protokollfører:

Thorbjørn Aakre
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Sted, 10.03.2017

møteleder

2/17 Konstituering av læringsmiljøutvalget våren 2017
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
10.03.2017

Forslag til vedtak:
1. Læringsmiljøutvalget konstituerer seg
2. Kevin Hovdahl Holmli velges til leder
3. Hanne Solheim Hansen velges til nestleder

2

Saknr
2/17

Møtebehandling
Ragna Staven trer inn som fast varamedlem for Kine Lyngås. Tidligere varamedlem Line
Luneng er ikke lengre aktiv student.
Votering
Enstemming
Vedtak
1. Læringsmiljøutvalget konstituerer seg
2. Kevin Hovdahl Holmli velges til leder
3. Hanne Solheim Hansen velges til nestleder

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3

3/17 Godkjenning av protokoll 20.01.2017
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
10.03.2017

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møtet 20.01.17.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig

Vedtak
Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll fra møtet 20.01.17.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

4

Saknr
3/17

4/17 Årsrapport 2016 - Læringsmiljøutvalget
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
10.03.2017

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar vedlagte årsrapport til orientering

Møtebehandling
Utvalgsleder gikk gjennom årsrapporten for LMU
Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget tar vedlagte årsrapport til orientering

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

5

Saknr
4/17

5/17 Hvordan skal LMU jobbe?
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
10.03.2017

Saknr
5/17

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling
Utvalgsleder gikk gjennom mandatet for LMU. Det blir viktig å sikre dialog med
studiestedene og fakultetene slik at LMU blir forankret i organisasjonene. Viktig at LMU
markedsføres og at det etableres en «kanal» inn til LMU om lokale saker.
Referater/protokoller fra LMU må offentliggjøres på nett og sendes studentforeningene.
Varamedlemmer må i det videre inviteres som observatører på skype.
LMU ber arbeidsutvalget om å lage et forslag til:
 Mål for arbeidet i LMU
 Hvordan problemstillinger og oppgaver kan løftes inn i LMU
 Hvordan LMU skal samhandle med utdanningsutvalget, fakultetene,
studiestedslederne og studenttillitsvalgte.

Votering
Enstemmig
Vedtak
LMU ber arbeidsutvalget om å lage et forslag til:
 Mål for arbeidet i LMU
 Hvordan problemstillinger og oppgaver kan løftes inn i LMU
 Hvordan LMU skal samhandle med utdanningsutvalget, fakultetene,
studiestedslederne og studenttillitsvalgte.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

6

6/17 Arbeidsutvalg i læringsmiljøutvalget
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
10.03.2017

Saknr
6/17

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget nedsetter et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder, sekretær og
eiendomssjef.
Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget nedsetter et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder, sekretær og
eiendomssjef.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

7

7/17 Læringsmiljøutvalgets handlingsplan 2017 – 2019
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
10.03.2017

Saknr
7/17

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar den fremlagte handlingsplanen for 2017 – 2019 med de
endringer som fremkommer i møtet.

Møtebehandling
Den fremlagte handlingsplanen for 2017-2019 ble gjennomgått i detalj og det ble foretatt
mange endringer. Arbeidsutvalget tar med innspillene og presenterer forslag til endelig
handlingsplan i møtet 4. april.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Arbeidsutvalget tar med alle innspill fra møtet og fremlegger revidert handlingsplan i møtet
4. april.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

8

8/17 Møteplan for læringsmiljøutvalget i 2017
Behandlet av
1 Læringsmiljøutvalget

Møtedato
10.03.2017

Forslag til vedtak:
Læringsmiljøutvalget vedtar følgende møteplan for 2017:
Fredag 10. mars - Steinkjer
Tirsdag 4. april – Skype
Tirsdag 30. mai – Nesna
Tirsdag 5. september – Stjørdal
Tirsdag 24. oktober – Skype
Tirsdag 5. desember – Bodø

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Læringsmiljøutvalget vedtar følgende møteplan for 2017:
Fredag 10. mars - Steinkjer
Tirsdag 4. april – Skype
Tirsdag 30. mai – Nesna
Tirsdag 5. september – Stjørdal
Tirsdag 24. oktober – Skype
Tirsdag 5. desember – Bodø

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

9

Saknr
8/17

Saknr

Arkivsak

Tittel

1/17

15/02692-53

Presentasjon av «Innovasjonscampus Steinkjer»

2/17

15/02687-11

Oversikt over ros og ris per 28.2.2017

3/17

15/02692-48

Protokoll fra møte i Utdanningsutvalget 23.2.2017

10

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02640-16
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

NYHETSBREV FRA UHR - FEBRUAR 2017
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg:
Nyhetsbrev fra UHR 17. februar 2017

Møtedato
07.04.2017

From:
Sent:
To:
Subject:

Ann Elin Brattebø Andersen <ann.elin.b.andersen@uhr.no>
17. februar 2017 13:20
Ann Elin Brattebø Andersen
Nyhetsbrev fra Universitets- og høgskolerådet (UHR) nr. 2/2017

UHR-NYHETSBREV NR. 2/2017:
- WORKSHOP: FORSKNING, UTDANNING OG INNOVASJON? HVORDAN FÅ TIL ALLE TRE SAMTIDIG?
- MNT-KONFERANSEN 2017: TRANSFORMATIVE EDUCATION
- VELLYKKET MØTE MED USAS AMBASSADE I OSLO
- NARMA-KONFERANSEN 2017: KVALITET OG EFFEKTIVITET I FORSKNINGSADMINISTRASJON. EN
MÅLKONFLIKT?
- OMRÅDEGJENNOMGANG AV FORSKNINGSRÅDET: FORELSÅR AT VITENSKAPELIG KVALITET PRIORITERES
HØYERE

- NOKUTS NYE STUDIETILSYNSFORSKRIFT FASTSATT
- WORKSHOP OM HANDLINGSPLANER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD
- STUDIEBAROMETERET: STUDENTENES DOM OVER HØYERE UTDANNING
- AVKLARINGER OM EQF, BOLOGNA OG UTDANNING PÅ NIVÅ 5
- HISTORISK SAMARBEID SKAL SIKRE KOMPETANSE I ARBEIDSLIVET
- FROKOSTSEMINAR: STUDIER I UTLANDET. HVEM VISER VEI, OG TIL HVILKEN PRIS?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WORKSHOP: FORSKNING, UTDANNING OG INNOVASJON? HVORDAN FÅ TIL ALLE TRE SAMTIDIG?
UHR arrangerer workshop om kunnskapstriangelet og Kvalitetsmeldingen 5. april 2017 i Bergen.
Hensikten med workshopen er – i lys av Kvalitetsmeldingen – å diskutere hvordan institusjonene og
UHR kan arbeide konkret for å styrke samspillet mellom forskning, utdanning og innovasjon. OECD
har nylig avsluttet et internasjonalt prosjekt om kunnskapstriangelet som avdekker utfordringer for
UH-institusjonene og andre kunnskapsaktører. Påmelding senest 27. mars. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/forskning_utdanning_og_innovasjon_hvordan_fa_til_alle_tre

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MNT-KONFERANSEN 2017: TRANSFORMATIVE EDUCATION
MNT-konferansen 2017 arrangeres 30.-31.mars på Soria Moria Hotell og Konferansesenter i
Holmenkollen. Konferansen arrangeres av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, Det matematisknaturvitenskapelige fakultet ved UiO og Universitets- og høgskolerådet (UHR). Påmelding innen: 6.
mars 2017. Tema for konferansen er «Transformative Education», et begrep som brukes for å
beskrive at læring forandrer studentens perspektiv og forståelse. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/mnt-konferansen_2017_transformative_education_1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VELLYKKET MØTE MED USAS AMBASSADE I OSLO
Den 14. februar møtte Universitets- og høgskolerådet, representert ved styreleder Vidar L. Haanes og
NMBU-rektor Mari Sundli Tveit, USAs ambassade i Oslo. Møtet kom i stand på initiativ fra UHR i
etterkant av President Donald Trumps presidentordre om innreiseforbud for sju land. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/vellykket_mote_med_usas_ambassade_i_oslo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NARMA-KONFERANSEN 2017: KVALITET OG EFFEKTIVITET I FORSKNINGSADMINISTRASJON. EN MÅLKONFLIKT?
Årets NARMA-konferanse arrangeres 28. og 29. mars på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. Tema for
konferansen er kvalitet og effektivitet i forskningsadministrasjon - en målkonflikt? Påmeldingsfrist er
1. mars 2017. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/narma-konferansen_2017_kvalitet_og_effektivitet_i_forskning

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OMRÅDEGJENNOMGANG AV FORSKNINGSRÅDET: FORELSÅR AT VITENSKAPELIG KVALITET PRIORITERES HØYERE
Forskningsrådet bør forenkle systemet for tildeling av forskningsmidler, samtidig som vitenskapelig
kvalitet bør prioriteres høyere. Dette er noen av anbefalingene til ekspertgruppen for

områdegjennomgang av Forskningsrådet. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/omradegjennomgang_av_forskingsradet_foreslar_at_vitenskapel

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOKUTS NYE STUDIETILSYNSFORSKRIFT FASTSATT
NOKUT har fastsatt ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
(studietilsynsforskriften). Den nye studietilsynsforskriften skal legge bedre til rette for at
universiteter og høyskoler kan sikre at norsk høyere utdanning har høy kvalitet. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/nokuts_nye_studietilsynsforskrift_fastsatt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WORKSHOP OM HANDLINGSPLANER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD
Kif-komiteen inviterer til workshop med fokus på hvordan utvikle og oppfylle en handlingsplan for
kjønnsbalanse og mangfold i UH-institusjoner. Tid: 3. mars 2017, kl. 10.00-15.30
Sted: Oslo Kongressenter, Folkets hus, Youngstorget. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/workshop_om_handlingsplaner_for_likestilling_og_mangfold

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STUDIEBAROMETERET: STUDENTENES DOM OVER HØYERE UTDANNING
Norske studenter oppgir at de gjennomsnittlig er veldig godt fornøyde med utdanningen sin, og at de
lærer mest når de er ute i praksis. Derimot oppgir svært få at de blir eksponert for varierte
undervisningsformer på studieprogrammet sitt. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/studiebarometeret_studentenes_dom_over_hoyere_utdanning

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVKLARINGER OM EQF, BOLOGNA OG UTDANNING PÅ NIVÅ 5
Under KUF-komiteens høring om Meld. St. 9 Fagfolk for fremtiden ble det stilt spørsmål til flere av
høringsinstansene om forståelsen av godkjenning av utdanninger mellom ulike rammeverk og
landegrenser. Den 2. februar sendte derfor UHR og en rekke samarbeidspartnere en presisering til
KUF-komiteen.. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/avklaringer_om_eqf_bologna_og_utdanning_pa_niva_5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISTORISK SAMARBEID SKAL SIKRE KOMPETANSE I ARBEIDSLIVET
For første gang er myndighetene og partene i arbeidslivet enige om en strategi som skal bidra til å
sikre arbeidslivet den kompetansen det har behov for. – Den største verdien vi har, er kompetansen
som sitter i hodene og hendene til folk. Nå har vi et forpliktende samarbeid for å utvikle denne
kompetansen, sier statsminister Erna Solberg i forbindelse med lanseringen av Nasjonal
kompetansepolitisk strategi 2017-2021. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/historisk_samarbeid_skal_sikre_kompetanse_i_arbeidslivet

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FROKOSTSEMINAR: STUDIER I UTLANDET. HVEM VISER VEI, OG TIL HVILKEN PRIS?
En ny undersøkelse fra NIFU viser at én av tre utenlandsstudenter fikk hjelp av agenter for
utenlandske læresteder da de søkte på utdanningen. De fleste er svært fornøyde med hjelpen de får.
NIFUs undersøkelse ser på hvorfor norske studenter reiser ut, hvordan de skaffer seg informasjon på
forhånd og hvor fornøyde de er med sitt valg. Den er laget på oppdrag fra ANSA, Helsedirektoratet,
Lånekassen, NOKUT, Senter for internasjonalisering av utdanning og Universitets- og høgskolerådet.
Frokostseminaret arrangeres i ANSAs lokaler i Oslo, 27. februar, kl.07.30-09.30. Seminaret blir også
strømmet direkte via denne hjemmesiden: http://icecube.cc/video/econa/video51488. Les mer:
http://siu.no/om-siu/Arrangementer/2017/studier-i-utlandet-hvem-viser-vei-og-til-hvilken-pris

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Universitets- og høgskolerådet (UHR),
Stortorvet 2, 0155 Oslo
Tel: +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

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/01044-9
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
07.04.2017

NYHETSBREV FRA SIU - MARS 2017
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar nyhetsbrev fra SIU – mars 2017 til orientering.

Vedlegg:
Nyhetsbrev fra SIU – mars 2017.

Store 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.
Programma støttar
utdanningssamarbeid som er
fagleg forankra ved institusjonane.
Ein kan få støtte til aktivitetar som
internasjonal mobilitet av studentar
og forskarar innanfor
prosjektsamarbeid, utvikling av
felles kurs og program, samt
seminar, workshops og liknande.
SIU arrangerer også ei rekkje webinar i samband med utlysninga.
Les meir her.

Internasjonalisering skaper innovasjon
– Å jobbe med internasjonalisering og utdanning er noe av de viktigste
vi gjør, sier Tanja Hoel, daglig leder i Sjømat-klyngen, The Seafood
Innovation Cluster. En fersk rapport viser at det er stor interesse for
internasjonalt utdanningssamarbeid i innovasjonsklyngene.

Ny rekord for Erasmus: Norske studenter strømmer til Europa
Hele 7000 norske studenter tok utvekslingsopphold utenlands i 2016.
Europa lokker stadig flere ut, mens færre velger USA. Aldri før har så
mange norske studenter reist ut med Erasmus-stipend til Europa.

Nytt program skal gjøre lærerutdanningene mer internasjonale

Regjeringen bevilger 10 millioner kroner til å styrke internasjonalt
samarbeid i grunnskolelærerutdanningene.

Fransk kokkekunst i Bergen
Tre franske lærlinger fra Bordeaux har vært i praksis hos restaurant
Spisekroken i Bergen takket være Erasmus+-programmet. Sist torsdag
sto de for kokkelering og servering sammen med de norske lærlingene.

Har du meiningar om Erasmus+?
No kan du gje innspel direkte til Europakommisjonen, som har satt i
gang ei offentleg høyring om det omfattande utdanningsprogrammet.

Ferskt nytt frå SIU
Lik oss på Facebook for å halde deg oppdatert på internasjonalt
samarbeid.

Kalender
Mars

29
April

01
April

Søknadsfrist

Erasmus+ strategiske partnerskap, alle utdanningsnivå
Søknadsfrist

Trollstipend for fransklærere og elevgrupper
Påmeldingsfrist

04

Erasmus+ tematisk seminar i Birmingham: Europeiske verktøy til
vurdering og godkjenning innen fag- og yrkesopplæring

April

Søknadsfrist

06

Erasmus+: Idrett
Påmeldingsfrist

27

Erasmus+ kontaktseminar i Tallinn om digital kompetanse. Målet er
å finne partnere og utforme søknad om Erasmus+ strategiske
partnerskap. Alle utdanningsnivåer.

Mai

Søknadsfrist

April

17
Mai

VET Mobility Charter 2016-2020
Søknadsfrist

24

INTPART (Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning,
forskning og innovasjon)

Mai

Påmeldingsfrist

29

Erasmus+ tematisk seminar i Helsinki:

Mai

31
Juni

01

Søknadsfrist

UTFORSK – fireårig prosjektstøtte
Søknadsfrist

Gjør Det! (Forberedende besøk)

Flere
Pestalozzi
datoer:

Om SIU
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er eit forvaltningsorgan under
Kunnskapsdepartementet (KD), lokalisert i Bergen.
SIU er eit kompetansesenter som skal fremme internasjonalisering, kulturell
kommunikasjon og internasjonal mobilitet i utdanningsløpet, samt samordne tiltak på
nasjonalt nivå i samsvar med offisielle retningsliner for politikken på feltet. Senteret er
Noregs kontor for internasjonale program og tiltak for fleire offentlege
oppdragsgjevarar, samt program mot grunnopplæringa. SIU har og ansvar for å
profilere Noreg som utdanningsnasjon og arbeidsland for forskarar.
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim | (c) SIU
http://www.siu.no

Meld deg av nyhetsbrevet

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang
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Hanne Solheim Hansen
Elin Anne Sommerli
Møtedato

DEFINISJON AV UTDANNINGSKVALITET VED NORD UNIVERSITET
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering, og ber arbeidsgruppen ta med de innspill som
framkom i møtet til det videre arbeidet.

Saksframstilling
Kva kjennetegner god utdanningskvalitet ved Nord universitet?
Istedenfor å presentere en ferdig definisjon av begrepet «utdanningskvalitet», har vi valgt å
samle momenter som beskriver god utdanningskvalitet både fra strukturmeldingen,
kvalitetsmeldingen og fra tidligere HiNT sin beskrivelse av kjennetegn på god
utdanningskvalitet.
Vi ønsker at Utdanningsutvalget skal ha et mest mulig åpent utgangspunkt for sin diskusjon,
og inviterer derfor utvalget til å drøfte hvordan Nord universitet skal beskrive hva vi legger i
«god utdanningskvalitet», eller å utarbeide en egen definisjon av begrepet
«utdanningskvalitet».
Fra strukturmeldingen, kapittel om utdanningskvalitet (s. 16):
«Begrepet utdanningskvalitet rommer flere faktorer»
 Legge til rettefor at studenter lærer mest mulig
 Forberede studentene godt på en fremtidig yrkeskarriere
 Få en helhetlig og varig forståelse av det de lærer
 Utvikle evne til kritisk tenkning
 Stille høye krav til studentene
 Utvikle seg faglig
 Høy kvalitet er forankret i solide fagmiljø
 Utdanning basert på oppdatert forskning
Fra kvalitetsmeldingen (fra målene med meldingen, s. 21):
 Alle studenter skal møte krevende og engasjerende studier
 Alle studenter skal møtes som ansvarlige deltakere i egen læring og integreres godt i
det sosiale og akademiske fellesskapet
 Studieprogrammene skal ha tydelige læringsmål og god helhet og sammenheng
 Alle studenter skal møte aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer, der
digitale muligheter utnyttes
 Studieprogrammene skal utvikles i samarbeid med arbeidslivet
 Alle studenter skal møte undervisere med god faglig og utdanningsfaglig kompetanse
 Utdanning og undervisning skal verdsettes høyere i akademia
Fra tidligere HiNT
I løpet av studietiden kjennetegnes utdanningskvaliteten i HiNT av:
• Læringsutbytter som gir høy og relevant kompetanse
• Gode pedagogiske opplegg som er relevante i forhold til læringsutbyttene
• Faglig kompetente og motiverte lærere
• Kontinuerlig utvikling av fag- og studieplaner
• Forutsigbarhet, orden i systemene og god informasjon
• Gode fysiske og psykososiale arbeidsforhold
• Godt fungerende studentdemokrati
• Fornøyde studenter

Figur fra kvalitetssystem i Nord universitet:

Figur: Studentens læringsbane og tilhørende kvalitetsområder.
Målet for Nord universitet skal være at studentene opplever god kvalitet i alle ledd av læringsbanen
med tilhørende kvalitetsområder.

I Meld.St. 16, Kultur for kvalitet i høyere utdanning, s. 80, heter det:
«Organisasjonskulturer som fremmer kvalitet kjennetegnes av en kultur der medlemmene
deler et felles sett av verdier, oppfatninger og forventinger, og føler en forpliktelse til å
fremme kvalitet. I tillegg legger organisasjonsstruktur og styring til rette for definerte
prosesser for kvalitetsutvikling.»
Fra side 81 i kvalitetsmeldingen: Suksessfaktorer for kvalitetskultur:

Oppsummering:
Gjennom forberedelsen til denne saken, mener vi at det kan være hensiktsmessig å beskrive
hva som kjennetegner god utdanningskvalitet gjennom flere punkter, i stedet for å lage en
ferdig definisjon av begrepet utdanningskvalitet ved Nord universitet. En måte å tenke
utdanningskvalitet på er å se på kvalitetsindikatorer som påvirker hele læringsbanen, fra
studenten starter på studiet til studenten er ferdig utdannet kandidat.

Nord universitet skal som del av vårt samfunnsoppdrag, utdanne kandidater med relevant
kompetanse for arbeids- og samfunnsliv. I tillegg skal kompetansen være anvendbar også
med tanke på et internasjonalt arbeidsliv. Kandidatene skal ut fra en dannelsesprosess i
studietiden komme ut med sunne holdninger i tillegg til innovasjonskompetanse for å bidra
til utviklingsprosesser på egen arbeidsplass.
Utdanningsutvalget inviteres herved til en diskusjon rundt begrepet utdanningskvalitet, og
hva som skal kjennetegne god utdanningskvalitet ved Nord universitet.

