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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/01173-21
Klikk her for å skrive inn tekst.
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
23.02.2017

KONSTITUERING AV UTDANNINGSUTVALGET - 2017
Forslag til vedtak:
Skriv inn 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
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

Medlem

Berit Eliassen

Observatør

Ove Voldseth

Observatør

Medlem
Medlem
Observatør

Representerer
Rektorat
Fakultet for sykepleie- og
helsevitenskap
Fakultet for
lærerutdanning
Fakultet for
samfunnsvitenskap
Fakultet for biovitenskap
og akvakultur
Handelshøgskolen
Studentorganisasjonen
Nord
Studentorganisasjonen
Nord
Studentorganisasjonen
Nord
Studentorganisasjonen
Nord
Studentorganisasjonen
Nord
Internasjonalt kontor,
Nordland
Universitetsbiblioteket,
Nordland
Sekretær for lokalt
Studiekvalitetsutvalg, FLU

Vara

Arve Thorshaug
Hanne
Thommesen
Ørjan Hagen
Frode Soelberg
Ragna Staven
Jan Georg
Gulstad
Lars Hegge

Lars Gunnar Liljefjell

Observatør

Geir Tveide

Observatør

Ellen Sirnes

Observatør

Trine Åsheim Bernhardsen

Observatør

Jan-Atle Toska

Observatør

Sekretær for lokalt
Studiekvalitetsutvalg, FSH
Sekretær for lokalt
Studiekvalitetsutvalg, Fak.
for samfunnsvitenskap
Sekretær for lokalt
Studiekvalitetsutvalg,
Handelshøgskolen
Sekretær for lokalt
Studiekvalitetsutvalg, Fak.
for biovitenskap og
akvakultur
Studiesjef

Nytt utvalg velger nestleder blant ansatte representantene i møtet

Saksframstilling
Bakgrunn
Utdanningsutvalget ved Nord universitet består i 2017 av 11 medlemmer og ledes av
prorektor Utdanning og studie. Alle medlemmer skal oppnevnes med personlig vara. Det skal
velges en nestleder blant ansatte representantene.
Ansatte (5) er representert ved prodekan for hvert fakultet.
Studentene (5) er valgt av studentorganisasjonene ved Nord universitet. Studentlederne kan
stille som observatører dersom de ikke er utvalgsmedlemmer.
Observatører er studiesjef, representanter for universitetsbiblioteket og internasjonalt
kontor, samt sekretærer for de fakultære studiekvalitetsutvalg.

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/00945-54
Klikk her for å skrive inn tekst.
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
23.02.2017

GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 23. FEBRUAR OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 23. februar 2017 og saksliste

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/00945-55
Klikk her for å skrive inn tekst.
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
23.02.2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 26.
JANUAR 2017
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 26. januar 2017.

Vedlegg:
Protokoll UU 26.01.2017

MØTEPROTOKOLL
Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

26.01.2017 kl. 12:00
Skype
16/00945

Tilstede:

Hanne Solheim Hansen, prorektor, leder
Robin Munkvold, Avd. for næring, samfunn og natur (NSN)
Bodil Svendsgård, Profesjonshøgskolen (PHS)
Levi Gårseth Nesbakk, Handelshøgskolen (HHN)
Per Harald Rødvei, Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)
Marit Bjørnevik, Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA)
Geir Berg-Lennertzen, Avdeling for lærerutdanning (LÆR)
Unn Siri Olsen, Avdeling for helsefag (HEL)
Kevin Hovdahl Holmli, Studentorganisasjonen
Emma Svarva Giskås, Studentorganisasjonen
Oda Oldertrøen, Studentorganisasjonen

Møtende
varamedlemmer:

Jan Georg Gulstad, Studentorganisasjonen

Forfall:

Mathias Lauritzen, Studentorganisasjonen
Victoria Adelain Molland, Studentorganisasjonen

Andre:

Jan Atle Toska, Studiesjef
Margrethe Mørkved Solli
Berit Eliassen
Anne-Lovise Reiche, saksbehandler, biseskretær
Bjørn Ove Faldaas (studieprogramansvarlig sak 9/17)
Egil Solli
Ellen Sirnes, observatør HHN
Fredrik Nesland Boksasp
Guri Sigrid Bitnes Wiik (studieprogramansvarlig sak 9/17)
Hugo Nordseth
Kåre Sigvald Fuglseth (prosjektleder sak 4/17)
Monica Brobak, observatør, internasjonalt utvalg
Anne Wally Falch Ryan (studieprogramansvarlig sak 8/17)
Runi Hagen (saksbehandler sak 10/17)
Siri Gro Steinnes (saksbehandler sak 5/17)
Kirsten Fossan (saksbehandler sak 6/17)
Thorbjørn Aakre (saksbehandler sak 9/17)
Vegar Sellæg Brenne (studieprogramansvarlig sak 5/17)
Eva Robertson (studieprogramansvarlig sak 7/17)

Protokollfører:

Alf Magne Jacobsen
1
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Rapport fra internrevisjon høsten 2016
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Orienteringssaker
1/17

15/04341-3

2

Sted, 26.01.2017

møteleder

1/17 Godkjenning av innkalling til møte 26. januar og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
26.01.2017

Saknr
1/17

Forslag til vedtak/innstilling:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 26. januar 2017 og saksliste

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 26. januar 2017 og saksliste

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

2/17 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 14. desember
2016
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
26.01.2017

Saknr
2/17

Forslag til vedtak/innstilling:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 14. desember 2016.

Møtebehandling

3

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 14. desember 2016.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

3/17 Årsrapport 2016 for Utdanningsutvalget
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
26.01.2017

Saknr
3/17

Forslag til vedtak/innstilling:
Utdanningsutvalget godkjenner framlagte årsrapport for 2016.

Møtebehandling
Saken ble presenter av saksbehandler Anne-Lovise Reiche i møtet. Hun påpekte mangler i
rapporten som bør rettes opp, og foreslo ny innstilling til vedtak.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner framlagte årsrapport for 2016, men ber om at beskrivelse av
utvalgets anbefaling overfor rektor om viktige avklaringer i forhold til følgende saker tas med
i årsrapporten når den oversendes styret for Nord universitet:
1. Opptak, herunder søknadsfrister ved Lokalt opptak, opptak til
masterprogram, opptak til enkeltemner og regelverk for
realkompetanseopptak
2. Retningslinjer for utreisende studenter
3. Retningslinjer for opptak og mottak av internasjonale studenter.

4

4/17 Ny behandling - Godkjenning av studieplan og tilhørende
dokumentasjon for Grunnskolelærerutdanning master 1-7 og
Grunnskolelærerutdanning master 5-10
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
26.01.2017

Saknr
4/17

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å endelig godkjenne studieplaner og tilhørende
dokumentasjon for Grunnskolelærer master 1-7 og Grunnskolelærer master 5-10
under forutsetning av at punkt 3 og 4 innfris.
2. Utdanningsutvalget anbefaler videre rektor at godkjenningen innebærer at Nord
universitet får akkreditering for å tilby:


Følgende som masterfag for 1-7: Norsk, Matematikk, KRLE, Musikk,
Spesialpedagogikk og Profesjonsretta pedagogikk



Følgende som masterfag for 5-10: Norsk, Matematikk, Engelsk, Naturfag,
Samfunnsfag, Kroppsøving, Spesialpedagogikk og Profesjonsretta
pedagogikk

3. Akkrediteringen av norsk som masterfag (for både 1-7 og 5-10) forutsetter at
kompetansekravet kan innfris ved internt/interne kompetanseopprykk og/eller
rekruttering av ny kompetanse til studiestart høsten 2017, alternativt senest innen
31.12.2017.
4. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må inngås innen 30.
juni 2017.

Møtebehandling
Saken ble presentert av saksbehandler Anne-Lovise Reiche og prosjektansvarlig Kåre
Fuglseth i møtet.
Det ble lagt frem ny innstilling til vedtak.
Votering
Enstemmig
Vedtak

5

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å endelig godkjenne studieplaner og
tilhørende dokumentasjon for Grunnskolelærerutdanning master 1-7 og
Grunnskolelærerutdanning 5-10.
2. Utdanningsutvalget anbefaler videre rektor at godkjenningen innebærer at Nord
universitet får akkreditering for å tilby følgende som masterfag både for 1-7 og 510: Matematikk, Engelsk, Naturfag, Samfunnsfag, KRLE, Musikk, Kroppsøving,
Spesialpedagogikk og Profesjonsretta pedagogikk. Mat og helse samt Kunst og
håndverk blir akkreditert som undervisningsfag uten masterfordypning.

3. Utdanningsutvalget anbefaler videre rektor at godkjenningen innebærer at Nord
universitet får akkreditering for å tilby norsk masterfag både for 1-7 og 5-10
under forutsetning av at kompetansekravet kan innfris ved internt/interne
kompetanseopprykk og/eller rekruttering av ny kompetanse til studiestart høsten
2017, alternativt senest innen 31.12.2017.
4. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må inngås innen
30. juni 2017.

5/17 Ny behandling - Godkjenning av studieplan og tilhørende
dokumentasjon for Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
26.01.2017

Saknr
5/17

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan med tilhørende

dokumentasjon for Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag under
forutsetning av at punkt 2 innfris.
2. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må være inngått

innen 30. juni 2017.

Møtebehandling
Saken ble presentert av saksbehandler Siri Gro Steinnes og studieprogramansvarlig Vegard
Sellæg Brenne i møtet.
Votering
Enstemmig

6

Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan med tilhørende

dokumentasjon for Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag under
forutsetning av at punkt 2 innfris.
2. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må være inngått

innen 30. juni 2017.

7

6/17 Ny behandling - Godkjenning av studieplan og tilhørende
dokumentasjon for Master i musikk
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
26.01.2017

Saknr
6/17

Forslag til vedtak/innstilling:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon
for Master i musikk, med studieretningene musikk- og ensembleledelse eller
musikkvitenskap.

Møtebehandling
Saken ble presentert av saksbehandler Kirsten Fossan og studieprogramansvarlig Geir BergLennertzen i møtet. Studieprogrammet lyses ut med opptak til hver av de ulike
studieretningene på grunn av ulike opptakskrav.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon
for Master i musikk, med studieretningene musikk- og ensembleledelse eller
musikkvitenskap.

8

7/17 Ny behandling - Godkjenning av studieplan og tilhørende
dokumentasjon for Master i folkehelsearbeid
Behandlet av
2 Utdanningsutvalget

Møtedato
26.01.2017

Saknr
7/17

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å endelig godkjenne studieplan og tilhørende
dokumentasjon for Master i folkehelsearbeid under forutsetning av at punkt 2 innfris.
2. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen
30. juni 2017.

Møtebehandling
Saken ble presentert av saksbehandler Anne-Lovise Reiche og studieprogramansvarlig Eva
Robertson i møtet.
Det ble påpekt behov for avklaring i forhold til valgfag i 5. semester, som er tatt med i ny
innstilling til vedtak.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å endelig godkjenne studieplan og
tilhørende dokumentasjon for Master i folkehelsearbeid under forutsetning av at
punkt 2 og 3 innfris.
2. Valgfag i 5. semester tilhørende andre fakultet må avklares med disse før saken
oversendes rektor.
3. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må være inngått
innen 30. juni 2017

9

8/17 Ny behandling - Godkjenning av studieplan og tilhørende
dokumentasjon for Bachelor i geografi
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
26.01.2017

Saknr
8/17

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan og tilhørende
dokumentasjon for Bachelor i geografi under forutsetning av at punkt 1 og 2 innfris.
2. Konkrete avtaler om studentutveksling og internasjonalisering for studieprogrammet
må inngås innen 30. juni 2017.
3. Det må dokumenteres at manglende krav om førstestillingskompetanse innenfor de
sentrale deler av studiet innfris innen 31. desember 2017. Det anbefales at dette
enten gjøres ved omrokkeringer innenfor fagmiljøet eller ved planlagte tilsetninger.

Møtebehandling
Saken ble presentert av saksbehandler Alf-Magne Jacobsen og studieprogramansvarlig Anne
Wally Falch Ryan i møtet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan og tilhørende
dokumentasjon for Bachelor i geografi under forutsetning av at punkt 1 og 2 innfris.
2. Konkrete avtaler om studentutveksling og internasjonalisering for studieprogrammet
må inngås innen 30. juni 2017.
3. Det må dokumenteres at manglende krav om førstestillingskompetanse innenfor de
sentrale deler av studiet innfris innen 31. desember 2017. Det anbefales at dette
enten gjøres ved omrokkeringer innenfor fagmiljøet eller ved planlagte tilsetninger.

10

9/17 Ny behandling - Godkjenning av studieplan og tilhørende
dokumentasjon for Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
26.01.2017

Saknr
9/17

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan med tilhørende
dokumentasjon for Bachelor i prehospitalt arbeid – paramedic
2. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen
30. juni 2017.

Møtebehandling
Saken ble presentert av saksbehandler Thorbjørn Aakre og studieprogramansvarlig Guri
Sigrid Bitnes Wiik i møtet. Ny redigert innstilling til vedtak.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan med tilhørende
dokumentasjon for Bachelor i prehospitalt arbeid – paramedic, under forutsetning av
at punkt 2 innfris.
2. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen
30. juni 2017.

11

10/17 Ny behandling - Godkjenning av studieplan og tilhørende
dokumentasjon for Bachelor i farmasi (reakkreditering)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
26.01.2017

Saknr
10/17

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne søknad om reakkreditering av
Bachelor i farmasi (180stp) under forutsetning av at punkt 2 innfris
2. Avtaler om utveksling med aktuelle utenlandske institusjoner må være inngått innen
30. juni 2017.

Møtebehandling
Saken ble presentert av saksbehandler Runi Hagen og studieprogramansvarlig Unn Siri Olsen
i møtet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne søknad om reakkreditering av
Bachelor i farmasi (180stp) under forutsetning av at punkt 2 innfris
2. Avtaler om utveksling med aktuelle utenlandske institusjoner må være inngått innen
30. juni 2017.

12

Saknr

Arkivsak

Tittel

1/17

15/04341-3

Rapport fra internrevisjon høsten 2016

13

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/01173-23
Klikk her for å skrive inn tekst.
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
23.02.2017

MANDAT FOR UTDANNINGSUTVALGET
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget gjennomgår gjeldende mandat for utvalget, og diskuterer eventuelle
endringer. Ved forslag om endringer oversendes mandat til nytt rektorvedtak.

Saksframstilling
Bakgrunn
Mandat for Utdanningsutvalget ble vedtatt ved rektorvedtak 11.03.2016. Vedtaket ble
senere justert 22.06.2016 ved nytt rektorvedtak.
Gjeldende mandat for Utdanningsutvalget ved rektorvedtak 22.06.16:







Utdanningsutvalget er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker
som angår utdanning og studiekvalitet og skal påse at studiekvalitet blir ivaretatt
og videreutviklet på en god og helhetlig måte i institusjonen.
Utdanningsutvalget vedtar og iverksetter tiltak knyttet til studiekvalitet innenfor
universitetets prioriterte satsingsområder og rammer gitt av styret/rektor
gjennom budsjett.
Utdanningsutvalget skal gi tilråding overfor rektor i saker som gjelder
godkjenning av studieplan for nye studietilbud over 30 studiepoeng.
Utdanningsutvalget skal påse at kvalitetsarbeidet i institusjonen og
kvalitetssikringssystemet blir fulgt opp og videreutviklet på en god og forsvarlig
måte.
Utdanningsutvalget skal behandle den årlige rapporten om arbeid med
studiekvalitet før den oversendes til universitetsstyret
(”Studiekvalitetsrapporten”).
Utdanningsutvalget er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av
medlemmene er til stede og avgir stemme. Dette innebærer også
varamedlemmer hvis faste ansatte ikke har anledning til å møte.

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/01173-22
Klikk her for å skrive inn tekst.
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
23.02.2017

ÅRSHJUL FOR UTDANNINGSUTVALGET
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.

Saksframstilling
Bakgrunn
Med bakgrunn i årshjul for Utdanningsutvalget 2016, noe justert, gjennomgås og drøftes
dette i forhold til om det skal gjøres endringer i faste saker som skal inngå i årshjulet for
Utdanningsutvalget. Ved eventuelle endringer/ tilføyelser, oppdateres og ferdigstilles
årshjulet av sekretær i utvalget i etterkant av møtet.

Vedlegg:
Årshjul for Utdanningsutvalget (UU) ved Nord universitet 2016, justert.
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NYE RETNINGSLINJER FOR EGENBETALING VED NORD UNIVERSITET
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber rektor vedta Retningslinjer for egenbetaling.

Bakgrunn
I forbindelse med fusjonen, ble det våren 2016 nedsatt en arbeidsgruppe for å kartlegge og
vurdere ulike former for egenbetaling for studenter ved de tre fusjonerte institusjonene.
Kartleggingen viste at samme type studier ved institusjonene, ofte opererte med ulik
betaling. Det var også ulikheter i forhold til hvilke utgifter, forbundet med studiene, man tok
avgift for. Gruppen som besto av: Fredrik Boksasp fra PHS, Liv Tande og Elin Sommerli fra
studiedirektørens stab, laget en betenkning med basis i lovverket. Det ble også diskutert hva
som ligger i begrepet «egenbetaling», og til slutt kom gruppen opp med forslag til videre
arbeid med problemstillingen. Betalingsstudier og praksisutgifter er holdt utenfor, da dette
dekkes av annet lovverk/retningslinjer.
Etter universitets- og høyskoleloven § 7-1, 1. ledd, 1. punktum, fremgår det at universiteter
og høyskoler ikke kan kreve egenbetaling av studenter for ordinære utdanninger som leder
frem til en grad eller yrkesutdanning. Lovens bestemmelser fastsetter dermed et prinsipp
om at høyere utdanning skal være gratis, og at lærestedene derfor ikke kan kreve inn
avgifter fra studentene uten særlig godkjenning, eller adgang gjennom forskrift.
I Forskrift om egenbetaling reguleres institusjonenes adgang til å kreve egenbetaling for
studietilbud rettet mot enkeltstudenter, betaling for andre utgifter knyttet til studietilbud og
vederlag for eksamenskandidater uten eksamensrett. I tillegg har Nord universitet en egen
Forskrift om studier og eksamen der det i kapittel 6, §6-1, studierett, heter: «For å beholde
sin studierett må studenten hvert semester og innen fastsatte frister; c)Betale avgift til
læremidler og materialkostnader tilknyttet undervisningen hvor dette følger av studieplan
og emnebeskrivelse.» Egenbetaling for studenter er altså omtalt på tre ulike steder.
Forskrift om egenbetaling §3 omhandler andre utgifter knyttet til studiene. Paragrafen slår
fast at institusjonen kun kan kreve betaling av studenter for reelle kostnader knyttet til
læremidler. Når det gjelder disponering av PC har departementet vedtatt en regel om at alle
som studerer ved norske universiteter og høyskoler må stille med egen bærbar PC, også til
eksamen, om studiestedet krever det. Begrunnelsen er at bærbar PC eller nettbrett er blitt
en naturlig og nødvendig del av studiehverdagen, og er å betrakte som et læremiddel. Denne
bestemmelsen inngår derfor i forslaget til retningslinjer.
Definisjonen av materialkostnader og læremidler er ikke entydig, men materialutgifter som
eksempelvis ved «formings- og håndverksfag» på lærerutdanningene gir mening. Dette er
materialutgifter som «brukes opp» i undervisningen. Utstyr som gjenbrukes over flere kull av
studenter, eller som ikke kan anses som «personlig» i sitt bruk, kan det ikke tas betaling for.
Eksempler her er kanoer, klatreutstyr, mikroskoper etc.
Verken lov eller forskrift behandler ekskursjoner som eget punkt. Det må i så fall knyttes til
materialkostnader og læremidler. Ekskursjoner er ofte knyttet til feltarbeid, mye benyttet på
biologi, akva- og jordbruksfag. For både bachelor- og masterstudenter inngår innhenting av
materiale og/eller observasjoner i oppgavearbeid. Noen fagmiljø knytter slikt arbeid til
prosjekter, der noe av kostnadene kan dekkes, eller at fakultetet har satt av egne midler
studentene kan søke på. Det må likevel tas høyde for at studentene dekker en del på egen
hånd, eksempelvis transport til feltstedet.

Studieturer kan ikke forsvares med hjemmel i lov eller forskrifter, og de må alltid være
frivillige. Eksamen eller andre oppgaven kan ikke knyttes til slike turer med mindre det
foreligger alternativ eksamen/oppgave for de som ikke deltok. Kostnadene må også vurderes
ut fra den finansiering/størrelse på studielån som studentene har.
Selv om mye er klart definert med hensyn til hva studentene kan kreves å dekke selv, er det
også «gråsoner» knyttet til dette. Noen prinsipper er gjengitt under drøftingen.
En forutsetning for å kreve inn studieavgifter/egenbetaling, er at dette må være kunngjort
både i studie- og emneplan og på institusjonens nettsider der det spesifikke studiet
omhandles. Her har det vært syndet en del, og kan i sin ytterste konsekvens føre til at det
aktuelle fakultet må dekke utgiftene.
Betenkningen fra arbeidsgruppen ble sendt til ledelsen ved hvert enkelt fakultet/avdeling
med en oppfordring om å ta tak i problemstillingen.

Drøfting
For å få Retningslinjer for egenbetaling ved Nord universitet på plass, ble det høsten 2016
nedsatt en ny gruppe bestående av Anne Sofie A. Elgseter og Bjørn Heistad fra
studieadministrasjonen i Levanger og Anne R. Pedersen og Elin Sommerli fra
studieadministrasjonen i Bodø. Gruppen gikk videre i arbeidet med utgangspunkt i den
tidligere betenkningen.
Følgende prinsipper ble nedfelt som gjenspeiles i retningslinjene:
 Det må være likhet mellom egenbetaling ved undervisningsstedene for det samme
studium/fagområde. Geografisk tilhørighet skal være likegyldig.
 Utgiftene knyttet avgifter må kunne dokumenteres.
 Studieturer må være frivillige. Hvis eksamen knyttes opp mot studieturer, må det
samtidig foreligge et alternativt opplegg for de som ikke deltok.
Forskriften har fire unntak, der statlige institusjoner kan kreve egenbetaling (disse er også
tatt inn i retningslinjene og har ikke noe med bidrags- og oppdragsfinansiert undervisning
(BOA) å gjøre):
-For kurs
-For fag/emner som normalt ikke er del av studieprogram for gradsstudier
-For erfaringsbaserte masterstudier
-For studenter som fyller opp ledige plasser på oppdragsfinansierte studier.
I alle slike tilfelle må styret, eller den styret delegerer til, godkjenne både ordningen og
størrelsen på egenbetalingen. Egenbetalingen kan dekke kostnadene fullt ut, eller delvis ved
at institusjonen finansierer deler av kostnadene.
Kandidater som ikke er tatt opp som ordinære studenter, privatister, kan avkreves en
egenbetaling for å kunne ta eksamen, i henhold til forskriftens §2-1. Vederlaget, som er satt

inn i retningslinjene er de som gjelder nå. Vederlaget skal fastsettes ut fra institusjonens
reelle merkostnader.
I tilfelle der det kreves en særskilt tilrettelegging for undervisning av studentgrupper på
steder utenfor aktuelt campus, kan det kreves egenbetaling. Dette har vært praktisert i liten
grad. Men det må da søkes departementet om unntak fra hovedregelen om at all
undervisning skal være gratis.

Vurdering
For å få de framlagte retningslinjer legitimert og forankret i et vedtak, legges nå saken fram
for Utdanningsutvalget. Vi ber utvalget anbefale rektor å godkjenne retningslinjene.

Vedlegg:
Retningslinjer for egenbetaling ved Nord universitet
Avgifter Nord universitet

Retningslinjer for egenbetaling ved Nord universitet
Retningslinjene er hjemlet i UH-loven (01.04.2005), Forskrift om egenbetaling ved universiteter og
høyskoler (01.01.2006) og rektorvedtak av xxxxxxx
Retningslinjene gjelder kun ordinære studier finansiert over tildeling fra departementet. For bidragsog oppdragsfinansierte studier (BOA), se egne retningslinjer. Semesteravgift er hjemlet i Lov om
studentsamskipnader §10. Det betales også avgift til Kopinor.

Omfang
Ifølge universitets- og høyskoleloven kan ikke universiteter og høyskoler kreve egenbetaling av
studenter for ordinære utdanninger som leder fram til en grad eller yrkesutdanning. Egenbetaling
kan kun kreves i henhold til forskrift om egenbetaling, og gjelder studietilbud rettet mot
enkeltstudenter. (Virkeområdebestemmelsen i Forskriftens §1.)

Læremidler og materialavgifter
Studenten har ansvar for å skaffe seg pensumlitteratur og studiemateriell.
Studenten må også disponere bærbar PC.
På studier der det inngår materialavgifter, skal dette dekkes av studenten. Kostnaden beregnes av
det aktuelle fakultet ut fra reelle kostnader. Avgiften må kunne dokumenteres og være lik innen
samme fagområde, uavhengig av geografisk plassering. (Jfr. Forskrift om studier og eksamen ved
Nord universitet, §6-1.)

Ekskursjoner og studieturer
Pålagte ekskursjoner knyttet til feltarbeid der innhenting av materiale og/eller observasjoner inngår,
skal i størst mulig utstrekning dekkes av det aktuelle fakultet. Studentene kan kreves for en mindre
egenandel.
Andre studieturer må være frivillige. Eksamen og andre vurderinger kan ikke knyttes til opplegget for
turen, med mindre det foreligger alternative eksamensformer for de som ikke deltok. Kostnadene for
studentene må være i tråd med den til enhver tid gjeldende studiefinansiering.

Praksis
For utgifter i forbindelse med praksis henvises det til egne retningslinjer for Nord universitet.

Unntak fra forskriften – egenbetaling for studier eller emner
Forskriften (§3-2) åpner opp for at statlige institusjoner kan kreve egenbetaling i følgende tilfeller:
a) for kurs
b) for fag/emner som normalt ikke er del av studieprogram som fører fram til grad eller
yrkesutdanning
c) for erfaringsbaserte mastergradsstudier
d) av studenter som fyller opp ledige plasser på oppdragsfinansierte studier
Egenbetalingen kan dekke kostnadene delvis eller fullt ut. Styret, eller den styret delegerer til,
godkjenner at det aktuelle emne eller studium finansieres med egenbetaling samt størrelse på
egenbetaling.

Særskilt tilrettelegging for undervisning
Det kan kreves egenbetaling for studentgrupper i de tilfeller hvor det, som en spesiell tilrettelegging,
gis undervisning på steder utenfor det campus der undervisningen normalt foregår. I slike tilfeller må
det søkes departementet om unntak fra hovedregel om at statlige institusjoner ikke kan kreve
egenbetaling fra studenter.

Vederlag fra eksamenskandidater som ikke er tatt opp som studenter (privatister)
Styret fastsetter satser for å holde eksamen for kandidater som ikke er tatt opp som ordinære
studenter til vedkommende studieprogram eller fag/emne, jfr. Forskriftens §2-1.
Vederlaget (per 01.01.2017) fastsettes etter følgende ordning:
For eksamen(er) i ett emne med: 0-30 studiepoeng - kr 3000
For eksamen(er) i ett emne med: over 30 studiepoeng - kr 4000
I tillegg skal det betales semesteravgift til studentsamskipnaden.
Ved nytt eksamensforsøk på grunn av stryk eller som følge av gyldig fraværsgrunn, betales det ikke
nytt vederlag. For nytt eksamensforsøk i den hensikt å forbedre karakteren, kreves vederlag etter
angitte satser.
For studieprogram eller emner der det er fastsatt egenbetaling for studenter, kan det fastsettes et
høyere vederlag for privatister enn oppgitt i disse retningslinjer, men ikke utover størrelsen på
egenbetalingen.

Kunngjøring
Egenbetaling på de aktuelle studier skal spesifiseres i studie- og emneplaner. I tillegg må informasjon
om dette finnes på alle universitetets nettsider som omhandler det aktuelle studiet.

Frister for betaling
For alle fag der universitetet kjøper inn og beregner materialkostnader, skal dette faktureres samtidig
med betaling av semesteravgift. Forfallsdato fastsettes av det aktuelle fakultet. Betaling for
studieturer og ekskursjoner skjer til i henhold til fakultetets bestemmer.

Avgifter Nord universitet
Bakgrunn:
I kjølvannet av fusjonen mellom UiN, HiNe og HiNT har en prosjektgruppe blitt bedt om å se på
utbredelse og lovlighet av ulike avgifter som kreves i forbindelse med studier. Dette er avgifter
studentene blir bedt om å betale. Vi holder ordinær semesteravgift utenfor, da dette er en avgift
studentene betaler til studentsamskipnaden i medhold av studentsamskipnadsloven §10. Likeledes
studier som tilbys som oppdrag.
Gruppen har bestått av:
Fredrik Nesland Boksasp Profesjonshøgskolen og Liv Tande og Elin Sommerli fra studiedirektørens
stab.
Første trinn i arbeidet har vært å kartlegge avgiftene som eksisterer per i dag ved Nord universitet.
Her har de enkelte fakultet og avdelinger blitt bedt om å oppgi: betegnelse på avgift, størrelse,
tidspunkt for innkreving, hvor forekommer opplysninger om avgiften og en begrunnelse og et
eventuelt vedtak om avgiften. Deretter har vi gått igjennom alle avgifter og forsøkt å vurdere de i
forhold til et juridisk utgangspunkt.
Juridiske utgangspunkt:
Etter universitets- og høyskoleloven § 7-1, 1. ledd, 1. punktum fremgår det klart at universiteter og
høyskoler ikke kan kreve egenbetaling av studenter for ordinære utdanninger som leder frem til en
grad eller yrkesutdanning. Departementet kan i særskilte tilfelle etter søknad, godkjenne unntak fra
bestemmelsen.
Videre følger det av bestemmelsens tredje ledd at departementet kan fastsette forskrift om
adgangen til å kreve egenbetaling av studentene, samt andre utgifter knyttet til studiene.
Lovens bestemmelser fastsetter dermed et prinsipp om at høyere utdanning skal være gratis, og at
lærestedene derfor ikke kan kreve inn avgifter fra studentene uten særlig godkjenning, eller adgang
gjennom forskrift.
Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler:
Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler er vedtatt med hjemmel i universitets- og
høyskoleloven § 7-1, 3. ledd. Av virkeområdebestemmelsen i § 1 fremgår at den gjelder egenbetaling
for alle studietilbud rettet mot enkeltstudenter og betaling for andre utgifter knyttet til studiene.
Hovedregelen er at (statlige) institusjoner ikke kan kreve egenbetaling for studieprogrammer som
leder frem til grad eller yrkesutdanning, jfr. forskriftens § 3-1, 1. ledd. Hovedregelen forutsetter
dermed at alle studier som leder frem til grad eller yrkesutdanning dekkes av lærestedenes egne
budsjetter med utgangspunkt i statlig bevilgning. Forskriftens § 3-2 setter opp en rekke unntak for
når det kan kreves egenbetaling som bl.a kurs uten studiepoeng og erfaringsbaserte mastergrader. Vi
vil imidlertid ikke gå nærmere inn på dette i notatet.
Forskriftens §3-3 omhandler andre utgifter knyttet til studiene. Her heter det: «For studieprogram
eller fag/emner der institusjonene ikke kan kreve egenbetaling etter forskriftens § 3-1 og § 3-2, kan
institusjonen heller ikke kreve betaling av studenter utover reelle kostnader knyttet til læremidler.»

Det må være institusjonens oppfatning av funksjonen til det enkelte emne / studium som legges til
grunn for hvor man kan kreve egenbetaling, ikke hva studenter kan få innvilget av innpasning etter
søknad.
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet:
I Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, kapittel 6, § 6-1. Studierett heter det:
«For å beholde sin studierett må studenten hvert semester og innen fastsatte frister; c) Betale avgift
til læremidler og materialkostnader tilknyttet undervisningen hvor dette følger av studieplan og
emnebeskrivelser.»
Ikke alle fagmiljø har vært påpasselige med å ta inn opplysninger om «reelle kostnader knyttet til
læremidler» i studieplanene. Slurv på dette området kan i sin ytterste konsekvens føre til at det
tilhørende fakultet må dekke utgiftene.
Egenbetaling:
Loven setter ingen definisjon av hva som er egenbetaling, eller hva som ligger i dette begrepet. En
naturlig forståelse er likevel at det må omfatte alle typer betaling direkte knyttet til utdanningen; så
som skolepenger, læremidler, teknisk utstyr, materialavgifter, ekskursjoner og annet. Videre skiller
bestemmelsene neppe mellom utgifter / avgifter som lærestedene krever inn og utgifter til
studieaktiviteter (som følger av studieplanen) og teknisk utstyr som lærestedene forutsetter at
studentene organiserer og betaler selv.
Situasjonen ved Nord universitet:
Studiene ved Nord universitet har ulik finansiering. En del praksisstudier som eksempelvis ulike typer
lærerutdanning, får bedre økonomisk uttelling for studiepoengproduksjon enn eksempelvis
statsvitenskap. Men utgiftene for slike studier er også høyere. Profesjonsstudiene har stort sett flere
undervisningstimer, de lønner i noen tilfelle eksterne praksislærere etc. Andre studier, eksempelvis
de fag som krever laboratorier, koster institusjonen mere i form av infrastruktur og
undervisningsmateriell, og får også høyere økonomisk uttelling fra KD.
Det faktum at noen studier er plasserte i «høyere» insentivgrupper, kan ikke få betydning for om
studentene innkreves avgifter for reelle kostnader knyttet til læremidler eller ikke. Den økonomiske
belastningen på studentene kan ikke være ulik ut fra hvordan deres valgte studium finansieres.
KD har nylig vedtatt en regel om at alle som studerer ved norske universiteter og høyskoler må stille
med egen bærbar PC, også til eksamen, om studiestedet krever det. Det heter at en standard
datamaskin må disponeres av studentene. Dette begrunnes i at bærbar PC eller nettbrett er blitt en
naturlig og nødvendig del av studiehverdagen. Fra KD heter det at en ønsker å legge til rette for
digital eksamen og utvidet bruk av digitale læringsformer. Spørsmålet om en kan kreve at studentene
disponerer egen PC er derved avklart.
Aktuell situasjon:
Med bakgrunn i den redegjørelsen som her er gitt, har vi gått igjennom det innsamlede materialet fra
fakultetene/avdelingene. Det er store skiller mellom fakultet/avdelinger og også mellom fag
angående hvilke ekstrautgifter studentene blir bedt om å dekke. Ekskursjoner, feltarbeid etc. dekkes
ai noen tilfelle av v fakultet/avdeling. Ved Handelshøyskolen er det kun oppgitt utgifter til visum for
studentene på «MSc in Energy Management» i forbindelse med et utvekslingssemester til Russland.
Denne avgiften er godt beskrevet og begrunnet. Fakultetet oppgir at opplysninger til studentene

forekommer i programbeskrivelsen på nett, eget infomøte til studentene og skriftlig info på Fronter.
Fakultet for biovitenskap og akvakultur har prosjekter og andre inntektskilder som dekker utgifter for
masterstudenter i forbindelse med oppgavearbeidet, mens på andre studienivå betaler studentene
kun en liten egenandel av samlede utgifter. På de andre fakultetene/avdelingene er det ført opp flere
typer avgifter som studentene må betale. Mange er knyttet til «materialkostnader» som eksempelvis
på «formings- og håndverksfag» i forbindelse med barnehage- og lærerutdanninger. Idrettsfag har
også flere avgifter bl.a. knyttet til bruk av treningsutstyr.
Praksis:
Praksis på flere av profesjonsstudiene står i en særstilling ved at det er en obligatorisk del av
undervisningsopplegget med eget reglement knyttet til utgiftsrefusjon. Dette faller derfor på utsiden
av denne betenkningen.
Forutsetninger for å kunne kreve inn studieavgifter:
I følge «Forskrift om studier ved Nord universitet» må dette følge av studieplan og emnebeskrivelser.
Det kan ikke kreves betaling til læremidler og materialkostnader der dette ikke er kunngjort. Dette
må fakultetene være spesielt oppmerksomme på.
Det er kun utgifter til materialkostnader og læremidler som kan kreves inn. Der det er store utgifter
til annet, må det søkes til departementet om å særskilt unntak etter forskriftens §3-1, 4. ledd.
Materialutgifter etc. gir en forståelse av hva vi legger i begrepet læremidler. Her er det snakk om å få
dekket reelle kostnader for fakultetet. Avgiftene kan ikke være med på å finansiere strukturen i
studiene, noe vi heller ikke har grunn til å tro blir gjort ved Nord universitet. Utgifter til ekskursjoner
og feltarbeid gir også en mening i forhold til begrepet læremidler/materialkostnader, men her må
man se nærmere på hva vi forventer at studentene (delvis) dekker sjøl.
Kostbare studieturer kan ikke forsvares med hjemmel i lov eller forskrifter. Fakultetene må se på
ekskursjoner og andre avgifter som ikke går inn under læremidler og vurdere størrelse på
egenbetaling. Når det gjelder innkjøp av utstyr som studentene blir bedt om, og som vi ser spesielt
på idrettsfag, må det vurderes om dette strengt tatt kan vurderes som læremiddel og om ikke dette
er en del av infrastrukturen.
Når det gjelder studieturer, som må være et frivillig opplegg, kan ikke eksamen og andre vurderinger
knyttes til turen hvis ikke det foreligger en alternativ eksamen for de som ikke deltok.
Veien videre:
Vi ser et behov for å samordne avgiftene innen de ulike studieretninger. Eksempelvis må alle
lærerutdanningene bli enige om hvilke kostnader som skal kreves inn av studentene til innkjøp av
læremidler. Det må være lik behandling ved alle studiesteder. Likeledes alle idretts- og friluftsfag.
Dette arbeidet må komme i gang fra høstsemesteret, og varsling om avgifter innarbeides i alle
studieplaner og emnebeskrivelser. Vi ser det naturlig at arbeidet initieres av de aktuelle fakultetene.
I forbindelse med en samordning mellom like utdanninger, og som gjøres på fakultetene, ser vi også
behov for en fakultetssammensatt gruppe som går igjennom ekskursjoner, studieturer, feltarbeid
etc. og vurderer en øvre beløpsgrense for utgifter knyttet til slike opplegg. Det går også et skille
mellom obligatoriske og frivillige undervisningsaktiviteter.

Kort oppsummert:
Ordinære avgifter knyttet til materialutgifter/læremidler, finnes det dekning for i lovverket.
Forventninger om at studentene disponerer egen PC, har departementet fastslått som legitimt. Det
er imidlertid store gråsoner knyttet til feltarbeid, studieturer og hva som kan kalles «utstyr» knyttet
til diverse aktiviteter. Hvilke aktiviteter er det naturlig at fakultetet dekker (delvis)? Dette må være
basert på en felles norm for Nord universitet. Fakultet/avdelinger må ta tak i dette arbeidet snarest.

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
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Saksgang

Møtedato
23.02.2017

AVKLARING OPPGAVEFORDELING MV MELLOM UTDANNINGSUTVALGLÆRINGSMILJØUTVALG-INTERNASJONALT UTVALG OG KLAGENEMND
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar gjennomgang til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
Saken presenteres og gjennomgås av prorektor Hanne Solheim Hansen i møtet.

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/01021-16
Hanne Solheim Hansen
Anne-Lovise Reiche

Saksgang

Møtedato
23.02.2017

ÅRSRAPPORT 2016 FOR UTDANNINGSUTVALGET - ORIENTERING TIL NYTT
UTVALG
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
Årsrapporten ble behandlet på Utdanningsutvalgets møte 26. januar 2017, og er oversendt
som orientering til styret til møte 10. februar 2017.
Siden nytt Utdanningsutvalg konstitueres nå i dag og tiltrer for vårsemesteret 2017, legges
årsrapporten fram som orientering til det nye utvalget.

Vedlegg:
Årsrapport 2016 Utdanningsutvalget

Nord universitetet
Studieavdelingen

INTERNT NOTAT
Gjelder:
Til:
Fra:
Dato:
Ref:

Årsrapport 2016 – Utdanningsutvalget
Styret
Utdanningsutvalget
24.01.207
15/01021-15 AVR

Utdanningsutvalgets sammensetning i 2016
Beslutning om ny utvalgsstruktur for sentrale utvalg ved Nord universitet, ble formidlet av prorektor
for utdanning i epost av 25. januar 2016. I forkant av dette oppnevnte styret for Nord universitet
Klagenemnd og Skikkethetsnemnd på møte den 6. januar. Prorektors notat senere i januar inneholdt
informasjon om sammensetning, mandat, rolle og funksjon i organisasjonen samt oppgaver og verktøy
for følgende utvalg; Læringsmiljøutvalget, Utdanningsutvalget, Internasjonalt utvalg samt Forskningsutvalg.
Utdanningsutvalget (UU) erstatter de tidligere tilsvarende utvalg ved de tre institusjonene som
fusjonerte til Nord universitet fra 1. januar 2016; Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og
Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Utdanningsutvalget har i 2016 bestått av 13 medlemmer, og har vært ledet av prorektor for
utdanning. Alle medlemmer har vært oppnevnt med personlig vara, og det har blitt valgt nestleder
for utvalget blant fakultets-/avdelingsrepresentantene. Utvalget hadde denne sammensetningen;





Rektoratet representert ved prorektor for undervisning, som også ledet utvalget.
Til sammen 7 representanter for de fusjonerte fakultetene/avdelingene; hver representert
ved person som var ansvarlig for utdanning ved hvert fakultet/avdeling, det vil si prodekan,
visedekan eller studieleder.
Til sammen 5 representanter for studentene, valgt av studentorganisasjonene.
Observatører som representerte internasjonalt kontor, universitetsbiblioteket og sekretærer
for de fakultære eller avdelingsvise utdanningsutvalg/studiekvalitetsutvalg.

Sammensetning vår- og høstsemesteret
Utdanningsutvalget hadde følgende medlemmer vårsemesteret (fra mars):
 Utvalgsleder Grete Lysfjord (prorektor for utdanning)
 Medlem og nestleder Robin Munkvold (studieleder Avdeling for Næring, Samfunn og Natur)
 Medlem Bodil Svendsgård (visedekan Profesjonshøgskolen)
 Medlem Levi Gårseth-Nesbakk (prodekan Handelshøgskolen)
 Medlem Per Harald Rødvei (prodekan Fakultet for samfunnsvitenskap)
 Medlem Ketil Eiane (visedekan Fakultet for biovitenskap og akvakultur)
 Medlem Geir Berg-Lennertzen (studieleder Avdeling for lærerutdanning)
 Medlem Odil Sætertrø (studieleder Avdeling for helsefag)
 Medlem Øystein Parelius (Studentorganisasjonen Nordland)
 Medlem Mathias Lauritzen (Studentorganisasjonen Nordland)







Medlem Emma Svarva Giskås (Studentorganisasjonen Nord-Trøndelag)
Medlem Zorab Dådåv (Studentorganisasjonen Nord-Trøndelag)
Medlem Kevin Hovdal Holmli - kun siste møtet (Studentorganisasjonen Nord-Trøndelag)
Observatør Monica Brobak (Internasjonalt kontor)
Observatør Berit Eliassen (Universitetsbiblioteket)

Utdanningsutvalget hadde følgende medlemmer fra september til og med desember:
 Utvalgsleder Grete Lysfjord (prorektor for utdanning)
 Medlem og nestleder Robin Munkvold (studieleder Avdeling for Næring, Samfunn og Natur)
 Medlem Bodil Svendsgård (visedekan Profesjonshøgskolen)
 Medlem Levi Gårseth-Nesbakk (prodekan Handelshøgskolen)
 Medlem Per Harald Rødvei (prodekan Fakultet for samfunnsvitenskap)
 Medlem Marit Bjørnevik (visedekan Fakultet for biovitenskap og akvakultur)
 Medlem Geir Berg-Lennertzen (studieleder, Avdeling for lærerutdanning)
 Medlem Unn Siri Olsen (studieleder, Avdeling for helsefag)
 Medlem Mathias Lauritzen (Studentorganisasjonen Nord)
 Medlem Kevin Hovdal Holmli (Studentorganisasjonen Nord)
 Medlem Victoria Adelain Molland (Studentorganisasjonen Nord)
 Medlem Oda Oldertrøen (Studentorganisasjonen Nord)
 Medlem Emma Svarva Giskås (Studentorganisasjonen Nord)
 Observatør Monica Brobak (Internasjonalt kontor)
 Observatør Berit Eliassen (Universitetsbiblioteket)
Fakultetene/avdelingene har også vært invitert til å møte sine sekretærer for de lokale
Utdanningsutvalgene som observatør i utvalget, og noen har møtt til noen av møtene.
Prorektor har ledet utvalget. Fra administrasjonen har studie- og forskningsdirektør ved tidligere
Universitetet i Nordland og studiesjef ved tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag deltatt på møtene,
samt aktuelle saksbehandler ut fra sakene. Utvalgets sekretær har vært Jorun Aurstad
(seniorkonsulent) fram til november, mens Alf Magne Hansen (seniorrådgiver) overtok fra møtet 1.
desember. Anne-Lovise Reiche (seniorrådgiver) har vært bisekretær for utvalget.

Møtevirksomhet
Det har vært lagt opp til 6 møter pr år i Utdanningsutvalget. I tillegg til de opprinnelig planlagte møtene
ble det hvert semester avholdt ekstra møte (r); 4 møter i vårsemesteret (1. mars, ekstramøte 15. mars,
19. april og 1. juni) og 4 møter i høstsemesteret (14. september, 28. oktober, ekstramøte 16.
november, 1. desember og ekstramøte 14. desember). Møtene har vært avholdt som fysiske møter
eller Skype-møter, med 1 Skype-møte i vårsemesteret og 3 Skype-møter i høstsemesteret. Møtenes
varighet har variert fra heldagsmøte til kortere Skype-møte. Studieadministrasjonen utarbeider forslag
til saksliste i samarbeid med utvalgsleder. Møteinnkallingen godkjennes av utvalgsleder før den sendes
ut til utvalgets medlemmer en uke før møtet avholdes.

Saksbehandling i 2016
Studiekvalitetsutvalget har i 2016 behandlet til sammen 135 saker, fordelt på 77 vedtakssaker og 58
orienteringssaker. Utdanningsutvalgets mandat ble drøftet i første møte, og deretter godkjent av
rektor. Senere ble det justert ved at eget punkt om hvor mange medlemmer (inkludert
varamedlemmer) som må være til stede for at utvalget kunne fatte gyldige vedtak; minimum
halvparten.
Utdanningsutvalget har en viktig overvåkerrolle i forhold til kvalitetssikring. Gjennom mandatet har
utvalget ett særskilt ansvar for studiekvalitet, og har fått en tydelig overvåkerrolle i

2

kvalitetssikkerhetssystem (KSS) som er utviklet for det nye universitetet. Overvåkingen skjer delvis ved
at utvalget behandler faste saker om studiekvalitet, eksempelvis Kvalitetsrapporten og interne
revisjoner. I tillegg har utvalget faste orienteringssaker, blant annet fakultetenes årlige
kvalitetsrapport, emneundersøkelsene, referat fra de lokale utdanningsutvalgene / studiekvalitetsutvalgene, orienteringer fra universitetsbiblioteket om deres undervisningstilbud samt fakultetenes
oversendelse av pensumlister.
Utdanningsutvalget har også viktig rolle som rådgivende organ overfor styret og rektor. For sistnevnte
gjelder dette blant annet i saker om godkjenning av studieplan for nye studieprogrammer over 30
studiepoeng, som godkjennes endelig av rektor. I tillegg behandler utvalget ny studieplan for
eksisterende studieprogrammer i de tilfeller det er omfattende endringer. Som nytt element i KKS
inngår reakkreditering av eksisterende studieprogrammer. Dette innføres fra 2007, men den første
reakkrediteringssak ble påbegynt i slutten av 2016. Utvalget har gjennom året behandlet
akkrediteringssøknader for følgende nye (og eksisterende) studieprogrammer;













Master i musikk- og ensembleledelse (mars)
Master i undervisning og læring i grunnskolen (mars)
Bachelor i internasjonale relasjoner (mars)
Grunnskolelærer master 1-7 (desember)
Grunnskolelærer master 5-10 (desember)
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (desember)
Joint Master Degree in Public Economy Sector (desember) – fellesgrad med universitet i
Ukraina. Akkrediteringen ble senere stoppet av fakultetet
Master i musikk (desember) - sammenslåing av Master i musikk- og ensembleledelse og
Master i musikkvitenskap
Master i folkehelsearbeid (desember)
Bachelor i prehospitalt arbeid – paramedic (desember)
Bachelor i geografi (desember)
Bachelor i farmasi (desember) - reakkreditering

Godkjenning av studieplanene for ovennevnte studieprogrammer foregår i tråd med NOKUTS
studietilsynsforskrift og tilhørende veiledninger for akkreditering av studier i 1. syklus (årsstudier og
bachelor-grader) og 2. syklus (mastergrader), samt egen veiledning for akkreditering av nye
grunnskolelærerutdanninger. Av veiledningene framgår krav til plan for studiet, fagmiljøet tilknyttet
studiet samt støttefunksjoner og infrastruktur. Kravene i forhold til fagmiljøet gjelder blant annet
minimumskrav om kompetanse. Det sentrale Utdanningsutvalget kvalitetssikrer studieplanene ut fra
de nevnte kravene, og kan be fakultetene om ytterligere dokumentasjon eller forbedring før saken
oversendes rektor. For samtlige akkrediteringssaker som ble behandlet i desember, var det flere
forhold som måtte utbedres. Samtlige behandles derfor 2. gang i utvalget (januar møte) før sakene
oversendes rektor for endelig godkjenning.
Som nytt utvalg i nytt universitet, har utvalget utarbeidet handlingsplan for egen virksomhet i 2016 og
2017. Planen har i stor grad omfavnet de store sakene som utvalget har jobbet med det første året, og
omtales nærmere nedenfor.


Oppfølging av NOKUTs innledende tilsyn av akkrediteringen til Nord universitet
Utdanningsutvalget har vært orientert om NOKUTs besøk ved det nye universitetet, om
informasjonsinnhenting i forbindelse med innledende tilsyn og oversendelse fra universitet.
Utvalget har hatt gode diskusjoner om aktuelle problemstillinger.
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NOKUT la fram sin rapport 8. desember 2016. I rapporten konkluderes det med at Nord
universitet har store utfordringer med å oppnå kvalitet på linje med sammenlignbare
institusjoner. Ellers peker rapporten på at universitetet mangler en helhetlig studieportefølje,
at den er omfattende og har trolig en god del overlapping. I tillegg oppfordres universitet til å
vurdere antall studiesteder og organisering av arbeidet med studieprogrammene. Det nye
utvalget som overtar i 2017 vil få rapporten forelagt for videre drøftinger og oppfølging


Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning
Utdanningsutvalget har vært involvert i universitetets høringsuttalelse til denne
Stortingsmeldingen. Utvalget har i forbindelse med høringen arrangert eget seminar om
kvalitet i høyere utdanning.



Kvalitetssikrings system (KSS)
Nytt kvalitetssikringssystem (KSS) og kvalitetshåndbok er utviklet i løpet av 2016, og vedtatt av
styret for Nord universitet. Utdanningsutvalget har i denne sammenheng gitt råd til styret, og
har bidratt til viktige endringer både i forhold til system og håndbok før styrets behandling.



Samordning og utvikling av studieporteføljen
Studieporteføljen til de tre fusjonerte institusjonene var svært omfattende og i stor grad
overlappende. Styret for Nord universitet har vært opptatt av samordning av eksisterende
studieportefølje. Utdanningsutvalget har støtten denne målsettingen, og har vært orientert
om arbeidet med studieportefølje for det kommende studieåret 2017-2018.



Reakkreditering av eksisterende studieprogram
Det nye universitet har som det tidligere Universitetet i Nordland vektlagt kvalitet i prosessen
med akkreditering av nye studieprogrammer. Samtidig har det vært ønskelig å gjennomføre
tilsvarende kvalitetssikring også overfor eksisterende studieprogrammer. Utdanningsutvalget
har derfor behandlet forslag til retningslinjer for reakkreditering av eksisterende
studieprogrammer og plan for reakkreditering i 2017. Rektor har gjort endelig vedtak både i
forhold til retningslinjer og plan for 2017. De første reakkrediteringssakene forventes til
behandling i det nye utvalget i juni.



Studiebarometeret
Utdanningsutvalget har vært orientert om resultater for Studiebarometeret 2015 for de
opprinnelig fusjonerte institusjonene. Resultatene for 2016 og det nye universitetet blir lagt
fram for det nye utvalget for videre oppfølging. Nytt i 2016 var for øvrig en egen undersøkelse
for underviserne. Også resultater av denne blir lagt fram for det nye utvalget.



Læringsutbyttebeskrivelser
Utdanningsutvalget har hatt fokus på studieprogramdesign og studentenes læringsbane. I
dette arbeidet er utforming av læringsutbyttebeskrivelser vektlagt. Utvalget har fått
orientering om NOKUT sin evaluering i 2015. På vårparten ble det gjennomegen kick off
samling om erfaringer med læringsutbyttebeskrivelser. Utpå høsten ble det utformet egen mal
og veileder for læringsutbyttebeskrivelser ved Nord universitet.



Vurderingsformer
Utdanningsutvalget har behandlet og godkjent felles vurderingsformer for Nord universitet,
som rektor har gjort endelig vedtak om. Arbeidet med felles vurderingsformer har vært
krevende da de fusjonerte institusjonene har hatt svært ulik tilnærming og praksis innenfor
området. De felles vurderingsformene trer i kraft fra studiestart høsten 2017.
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Mobilitetsvindu i studieprogram
Alle gradsgivende studieprogrammet skal ha tilrettelagt et semester som spesielt anbefales
for utvekslingsopphold; studieprogrammets mobilitetsvindu. Studieplanen skal inneholde
konkrete opplysninger om spesielt anbefalte samarbeidspartnere og semesterpakker.
Utdanningsutvalget har besluttet at alle studieprogram skal innen utgang av 2017 ha
internasjonalisering som en spesifikk komponent i læringsutbyttet. Dette er et nytt element i
læringsutbyttebeskrivelsene, og blir fulgt opp av nytt utvalg.

Utover handlingsplanen har også utvalget arbeidet med andre viktige saker;
 Opptak
Opptakskontoret oversendte til utvalget en sak som omhandlet en rekke viktig forhold
knyttet til organisering av opptak ved det nye universitetet; søknadsfrister ved Lokalt opptak,
organisering av opptak til masterprogram, opptak til enkeltemner og regelverk for
realkompetanseopptak. Alle disse forhold har vært ulikt organisert ved de tre tidligere
institusjonene og avklaring har vært nødvendig. Rektor har gjort endelig vedtak.


Retningslinjer for opptak og mottak av internasjonale studenter
Internasjonalisering har vært ulikt prioritert og i ulik grad gjennomført av de tidligere
institusjonene. Internasjonalt kontor har oversendt sak om retningslinjer for opptak og
mottak av internasjonale studenter. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med
fakultetene. Rektor har gjort endelig vedtak.



Retningslinjer for utreisende studenter
Som nevnt ovenfor har internasjonalisering har vært ulikt prioritert og i ulik grad gjennomført
av de tidligere institusjonene, også forhold knyttet til utreisende studenter både for
praksisopphold og utveksling et helt semester. Internasjonalt kontor har oversendt sak om
retningslinjer. Rektor har gjort endelig vedtak.

Økonomi
Utvalget har ikke hatt egen felles budsjett i 2016, men har benyttet midler avsatt til tidligere utvalg i
henholdsvis UiN og HiNT. For tidligere UiN var budsjettet kr 150.000,- som utvalget disponerte
sammen Læringsmiljøutvalget.
Som følge av fusjonen har utgiftene til utvalget økt; økt antall medlemmer i utvalget, økte andel
møtegodtgjørelse til studentrepresentantene, og særlig økte reiseutgifter. Ut fra kostnader i 2016, er
budsjett for 2017 tildelt utvalget.

Oppsummering
Utdanningsutvalget fremstår som et velfungerende utvalg med en viktig overvåkerrolle i forhold til
kvalitetssikring og oppfølging av universitetets kvalitetssikringssystem, samt en viktig rolle som
rådgivende organ for rektor. Sistnevnte gjelder særlig i forhold til godkjenning av studieplaner for
nyetablerte studier (akkreditering). Utvalget er preget av god dialog, stort engasjement for
studiekvalitet og vilje til å følge opp viktige saker. I tillegg har året 2016 spesielt vært viet saker som
har omhandlet samordning i nytt universitet som følge av fusjonen fra årsskiftet.
Grete Lysfjord
Prorektor / leder av Utdanningsutvalget 2016

Anne-Lovise Reiche
Bisekretær for Utdanningsutvalget
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/05725-9
Klikk her for å skrive inn tekst.
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
23.02.2017

STATUS PROSJEKT HELHETLIG KVALITETSSYSTEM
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar presentasjonen til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
Prosjektleder for Helhetlig kvalitetssystem Marianne Fossum vil orientere om status i
prosjektet i møtet.

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/05323-16
Hanne Solheim Hansen
Anne-Lovise Reiche

Saksgang

Møtedato
23.02.2017

ORIENTERING OM NOKUTS VEDTAK OG TILSYNSRAPPORT AV 08.12.2016;
INNLEDENDE TILSYN MED NORD UNIVERSITET
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
NOKUT varslet 3. november 2015 tilsyn med akkrediteringen til nye Nord universitet, som
fusjonerte først 1. januar 2016. Universitetet fusjonerte fra tidligere Universitetet i Nordland
(etablert fra 1. januar 2011), Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag.
NOKUT oversendte så 19. februar 2016 melding om informasjonsinnhenting i forbindelse
med innledende tilsyn. Møter mellom NOKUT komite og universitets ledelse ble gjennomført
31. mars og 1. april. Etterspurt informasjon ble oversendt NOKUT 19. mai.
Nedenfor følger utklipp fra NOKUTs nyhetsside med informasjon om vedtak og
tilsynsrapport fra innledende tilsyn ved Nord universitet, datert 8. desember 2016 på
NOKUTs sine websider.
Kilder:
http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2016/Nord-universitet-far-tid-til-a-omstilleseg/#.WKbVAE32aUl
http://www.nokut.no/no/Fakta/NOKUTs-publikasjoner/Oppsummeringer/Hoyereutdanning/Innledende-tilsyn-med-Nord-universitet/

Vurdering
Tilsynsrapporten følges opp av universitetets ledelse. Det er likevel viktig at
Utdanningsutvalgets medlemmer er kjent med rapporten og dens innhold og konklusjoner.
Deler av dette gjenfinnes i utvalgets handlingsplan for 2017.
Utdanningsutvalget inviteres for øvrig til å drøfte oppfølging av rapportens innhold og
konklusjoner.

Vedlegg:
NOKUT brev av 3. november 2015
NOKUT brev av 19. februar 2016
NOKUTs tilsynsrapport desember 2016 – Innledende tilsyn med Nord universitet;
Utfordringer og muligheter

NO KUT)
Universitetet i Nordland
H
k I
N
Høgskolen i Nord-Trøndelag

Drammensveien 288
Postboks 578
TIf: 21 02 18 00
Faks: 21 02 1801
postmottak@nokut.no
www.nokut.no

Saksbehandler: Tove Blytt Holmen

Var ref:

Var dato: 03.11.2015

Dir. fif: ID

Deres ref:

Deres dato:

Tilsyn med akkrediteringen til Nord universitet
En av NOKUTs oppgaver er a akkreditere høyskoler scm ønsker a bli universitet. I denne
oppgaven ligger ogsà a pàse at aIle universiteter til enhver tid holder de faglige standardene
scm er fastsatt for et universitet, jf. universitets- og høyskolelcven § 2-1 andre og tredje Iedd og
forskrift cm kvalitet I høyere utdanning § 3-3 tredje Iedd. Det scm har vist seg a vre mest
utfordrende I tidligere akkrediteringsprosesser, er kravene til omfang og nivâ pa forskning og
fcrskerutdanning.

Bakgrunn
Scm en del av strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren er ná flere høyere
utdanningsinstitusjoner i ferd med a fusjonere. Fusjoner foregar bade mellom institusjoner
samme institusjonskategori og mellom institusjoner i ulik institusjonskategori.
Era 1. januar 2016 fusjoneres følgende institusjoner:
Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Narvik og Universitetet i Tromsø Norges arktiske
universftet (nye UiT Norges arktiske universitet)
Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen I Sør-Trøndelag, Høgskolen I Alesund og NTNU (nye
NTNU)
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen I Nesna og Universitetet i Nordland (Nord
universitet)
—

-

—

-

-

To av disse tre fusjonene lener seg pa veletablerte, brede universiteter scm fusjonerer med
mindre høyskoler. For fusjonen mellom Universitetet I Nordland og høyskolene i Nesna og Nord
Trøndelag er situasjcnen annerledes. Her skjer fusjonen Ut fra et av Norges nyeste og minste
universiteter samtidig scm de to høyskolene scm inngár I fusjcnen I dette tilfellet, samlet sett er
like store som universitetet. Dette krever ekstra oppmerksomhet.
NOKUT har gjennomgatt tailmateriale om alle de overnevnte fusjonene knyttet til omfang og nivã
pa forskningen og fcrskerutdanningen. Var kartlegging gir indikasjoner pa at det nye fusjonerte
Nord universitet vil ha utfordringer med a vre pa niva med sammenliknbare universiteter
innenfor disse omradene, sIlk det er fastsatt i forskriftene. Fcrskerutdanning, stillingskompetanse
og vitenskapelig produksjcn er omràder scm i srIig grad skiller universitetene fra høyskolene.
NOKUT vil derfcr allerede na opprette en dialog med de tre ovennevnte institusjonene scm skal
fusjonere 1. januar. Samtidig scm NOKUT utvider kartleggingen, vil vi etterspørre cm det
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foreligger kiare og realistiske planer ved det nye universitetet for a styrke omràder som i dagens
situasjon fremstár sam sárbare.
NOKUT ønsker gjennom denne prosessen a etabiere en dialog, fortsette kartlegging og i
samvirke med institusjonene stimulere til robuste prosesser og hensiktsmessig fremdrift i de
aktivitetene som skal sikre en helhetlig institusjon med tilfredsstillende kvalitet.
Videre prosess
Vi gjør herved oppmerksom pa at NOKUT i løpet av de nrmeste ukene vii etabiere en dialog
med fusjonspartene for Nord universitet, og ønsker a fà etabiert en konstruktiv
informasjonsinnhenting, jf. Forskrift om kvalitet i høyere utdanning § 1-10.
Denne prosessen er foreiøpig i en inniedende fase av en tiisynsprosess. NOKUT har ikke
besiuttet a igangsette revidering av universitetsakkrediteringen til Nord universitet. En slik
revidering vii eventuelt kunne bli igangsatt av NOKUT pa et senere tidspunkt.
Ved spørsmai kan NOKUT kontaktes pa nordnokut.no.
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Tilsyn med Nord universitet - innhenting av informasjon
Det vises til brev fra NOKUT datert 3. november 2015 der vi orienterte fusjonspartene til Nord universitet om
igangsetting av tilsyn med akkrediteringen til Nord universitet. Tilsynet er nå i en innledende fase hvor vi
kartlegger områder knyttet til krav i studietilsynsforskriften av sentral betydning for utdanningskvaliteten ved
det nye universitetet. Her følger en orientering om hva NOKUT vil innhente av informasjon i løpet av våren
2016.
Som et utgangspunkt for informasjonsinnhentinger legger NOKUT følgende standarder fra gjeldende
studietilsynsforskrift, kapittel 5 Krav for akkreditering som universitet, til grunn:
 Institusjonen skal ha tilfredsstillende rutiner for oppretting av nye studier og revidering av etablerte
studier (§ 5-2, c)
 Institusjonens forsknings- og faglige eller kunstneriske utviklingsvirksomhet skal utføres i samspill med
utdanningsvirksomheten. Vitenskapelig produksjon skal være stabil og på nivå med sammenliknbare
universiteter. Faglig og kunstnerisk utviklingsvirksomhet skal være dokumentert og av høy kvalitet. (§
5-3)
 Det skal være tilstrekkelig antall ansatte til å dekke undervisnings-, forsknings- og utviklingsoppgavene
i institusjonens fagområder. De ansatte skal ha en relevant kompetanseprofil. (§ 5-4)
 Institusjonen skal ha jevnlig opptak av studenter og en tilfredsstillende gjennomstrømning og
kandidatproduksjon. (§ 5-5)
 Institusjonen skal ha mist fire doktorgradsutdanninger med jevnlig opptak av et rimelig antall
kandidater. For minst to av doktorgradsutdanningene kreves det at kandidater har disputert innen
rimelig tid. For to av doktorgradsutdanningene er minstekravet at et rimelig antall kandidater i minst to
år har hatt tilfredsstillende progresjon i doktorgradsløpet. (§ 5-6)
I denne omgangen vil NOKUT samle opplysninger om:
1) rutine for oppretting og nedlegging av studier ved Nord universitet.
2) oversikt over alle aktive studier fordelt på universitetets campus og studiesteder slik dette fremstår våren
2016, inklusive liste over alle aktive studier levert som nettstudier.
3) oversikt over vitenskapelig ansatt personal på personnivå og knyttet til
 stillingsbetegnelse
 tilhørighet til campus og fagområde1
 FoU- og undervisnings-/veiledningsandel
 vitenskapelig produksjon (publikasjonspoeng).
1

Med «fagområde» forstås her Nord universitet sin egen identifisering av fagområder slik de er presentert på
hjemmesidene: http://www.nord.no/no/studier/studietilbud/finn-studier
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Postboks 578, 1327 Lysaker | Drammensveien 288
postmottak@nokut.no | tlf: 21 02 18 00 | faks: 21 02 18 01
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4) Universitetets redegjørelse for hvordan råd fra sakkyndige gitt gjennom institusjonsakkrediteringen i 2010
og evaluering av system for kvalitetssikring i 2012 er fulgt opp.
Vedlagt finner dere informasjon om rapportering av data på vitenskapelig ansatte, jf pkt 3).
NOKUT vil også bidra til å innhente studentdata fra DBH som kan knyttes til studietilbudene. Vi vil sende en
slik oversikt til Nord universitet for komplettering og kvalitetssikring.
Alle opplysninger fra og om Nord universitetet i denne fasen skal samles i NOKUT innen 15. mai 2016.
NOKUT vil vurdere informasjonen og presentere den for NOKUTs styre i løpet av høsten 2016. Styret vil da ta
stilling til om det er grunnlag for å iverksette revidering.
Vi ser fram til det avtalte møtet på Nord universitet
 torsdag 31. mars med ledelsen for NOKUTs tilsynsavdeling og ledelsen for Nord universitet. Her vil
tema være informasjon, avklaring og generell dialog.
 fredag 1. april mellom prosjektmedarbeidere fra NOKUT og kontaktpersoner fra Nord universitet.
Denne dagen er viet til praktisk informasjonsinnhenting.
NOKUT ønsker også å gi studentene direkte førstehåndsinformasjon om dette tilsynet og ber Nord universitet
om å tilrettelegge for et møte mellom NOKUT og studenter/studenttillitsvalgte i løpet av den tiden vi er i Bodø.
NOKUTs kontaktperson for den praktiske gjennomføringen av tilsyn med Nord universitet er seniorrådgiver
Tove Blytt Holmen.

Med hilsen
Øystein Lund
avdelingsdirektør

Hege Brodahl
seksjonssjef

Dokumentet er elektronisk signert.

NU_fagpersoner_utfyllingsskjema.xlsx
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Vi ber om informasjon på individnivå fordi vi blant annet trenger informasjon om fagmiljøprofil og vitenskapelig publisering på campus- og fagområdenivå1 . Vi vil her understreke at individdata kun
skal brukes som utgangspunkt for å aggregere data, og at det er aggregerte data som er utgangspunkt for vurderingene som gjør es av NOKUT.
Skjemaet tar utgangspunkt i den informasjon som er rapportert om tilsatte til DBH. Alle variablene som er til venstre for den tykke streken i skjemaet er variabler som ble rapportert til DBH høsten
2015. For utfylling av disse viser vi til informasjon på nettsiden til DBH ( http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/tabell.action?tabellId=633). NOKUT har ikke behov for informasjon på alle variablene
som rapporteres til DBH, men de som er angitt i vedlagte skjema. Hvis dere ønsker at vi kontakter DBH for uttrekk av denne in formasjonen så gi oss beskjed om det.
Verdier på variablene som er til høyre for streken i skjemaet må fylles inn av Nord universitet. Enkelte tilpasninger til skj emaet kan gjøres, som for eksempel å legge inn en ekstra kolonne for
fagområde 2 hvis det skulle være aktuelt. Når det gjelder data om vitenskapelig produksjon så kan dere rapportere for siste å r som har gitt uttelling. Det vil også være mulig å rapportere forventete
publiseringstall for 2015, selv om disse per nå ikke er endelige. NOKUT ønsker gjerne en dialog på hvordan skjemaet best kan utformes. Vi ser også for oss at det er mulig å bruke tid under besøket
den 1. april på gjennomgang og utfylling av skjemaet.

(1) Med «fagområde» forstås her Nord universitet sin egen identifisering av fagområder slik de er presentert på hjemmesidene: http://www.nord.no/no/studier/studietilbud/finn-studier
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Forord
Universitetets utfordringer ytterligere forsterket ved fusjonen
1. januar 2016 var starten for tre større fusjoner hvor NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet), UiT (Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet) og UiN (Universitetet i
Nordland) hver for seg fusjonerte med to eller tre høyskoler. En sammenligning av de åtte norske
universitetene på områder som er sentrale for universitetskategorien, ble presentert for NOKUTs
styre 29. oktober 2015. Gjennomgangen viste at UiN hadde kvalitetsutfordringer i forhold til de
øvrige universitetene. Universitetet lå særlig lavt på områder som vitenskapelig produksjon, andel
førstestillingskompetanse og andel professor/dosent og forskerutdanning. Gjennomgangen viste
også at det nye Nord universitet ville starte opp med enda svakere tall på tilsvarende områder.
NOKUT igangsatte et innledende tilsyn for å tilegne seg en grundigere innsikt i hvor de virkelige
utfordringene til Nord universitet er i forhold til å opprettholde akkrediteringen som universitet.
Bruk av sakkyndige
NOKUT engasjerte tre sakkyndige til en faglig vurdering, utelukkende av skriftlig informasjon fra
Nord universitet. De sakkyndige ble også bedt om å gi råd til NOKUT om videre prosess og til
Nord universitets videre utvikling i form av åpne og konstruktive vurderinger og råd, og ikke
absolutte konklusjoner som i en revidering.
Hovedpunkter i vurderingen av NORD
Nord universitet har ni studiesteder spredt over to fylker, fra Stjørdal i sør til Vesterålen
(Stokmarknes) i nord. Rapporten viser at fordelingen av fagpersoner, studietilbud og antall
studenter varierer mye mellom studiestedene. I rapporten fremheves at det er av interesse å belyse
organisering av studiesteder ved Nord universitet fordi studiestedene også medvirker til ledelsens
styringsevne, hvert enkelt studiesteds ressurssituasjon, krav til samarbeid på tvers av institusjonen
og ikke minst til studentenes opplevelse av institusjonen som universitet, nærhet til fagmiljø og
FoU. Nord universitet gir selv uttrykk for at samordning av studieporteføljen de neste årene vil
kreve en særlig oppmerksomhet fra både fagmiljø, administrasjon og ledelse. Nord universitet har
som mål at porteføljen som utlyses for 2017 skal gi uttrykk for et enhetlig universitet.
Fusjonen har økt den totale størrelsen på universitetets fagmiljø, særlig innen profesjonsfagene,
men redusert andelen førstestillingskompetente og andelen professor- / dosentkompetente, som
allerede i utgangspunktet var lav for UiN. Med fusjonen tilføres universitetet en betydelig FoUinnsats med de nye medarbeiderne. På tross av økning i vitenskapelig publikasjon i 2015 fremstår
imidlertid Nord universitet som det svakeste av alle norske universiteter, vurdert ut fra
vitenskapelig produksjon. Nord universitet må øke fagstabens akademiske kompetanse og øke
omfanget av publisering i vitenskapelige tidsskrifter.
En institusjon i fusjonsmodus
Gjennom denne prosessen har forholdene ved Nord universitet vært i utvikling. Fagområder og
faglige enheter ved Nord universitet var allerede under vurdering da NOKUT etterspurte
informasjon. De sakkyndige gir uttrykk for at «Nord universitet har, gjennom forberedelsene av
arbeidet med ny strategi og organisasjonsmodell, vist evne til å finne konstruktive og samlende
løsninger så langt.». Ettersom denne vurderingen ikke bare gjelder universitetsstatusen til et
eksisterende og veletablert universitet, men kvaliteten til universitetet umiddelbart etter en
omfattende fusjonsprosess, uttrykker de sakkyndige følgende:
«Fusjonen skal ikke bare samordne studieprogram og studiesteder. En fusjon mellom to høyskoler
og et universitet er også en fusjon av ulike kulturer, forventninger og ambisjoner. For å øke
kompetansen til universitetsnivå må det legges vekt på å bygge en felles universitetsidentitet og kultur.» De sakkyndige anbefaler Nord universitet « … å vektlegge faglig styrke, utvikling og
konsolidering av

- studiesteder og studieportefølje
- fagmiljø og FoU-produksjon
- helhetlig kulturutvikling for universitetet»
Videre prosess
De sakkyndige gir råd til NOKUT om først å iverksette tilsyn med universitetets systematiske
kvalitetsarbeid. Dette er begrunnet med at institusjonen ikke har et helhetlig kvalitetssystem, men
baserer kvalitetsarbeidet på systemet som ble godkjent for UiN i 2012, og videre:
«Med de store endringene som Nord universitet har varslet for studieporteføljen, er det viktig å
ivareta hensynet til faglig kvalitet og forutsigbarhet for studentene. Nord universitet må være
trygg på at rutinene som følges ivaretar kravene til kvalitetssikring, rapportering og informasjon,
og at studentenes rettigheter i henhold til inngåtte studiekontrakter respekteres.»
På denne bakgrunn fattet styret følgende vedtak 8. desember 2016:
1. Det innledende tilsynet med Nord universitet viser at universitetet har store utfordringer med å
oppnå kvalitet på linje med sammenlignbare universiteter. Tilsynet viser også at Nord
universitet har iverksatt prosesser for utvikling av områder som er viktige for å opprettholde
status som universitet.
2. NOKUT vil følge opp universitetet gjennom tilsyn med universitetets systematiske
kvalitetsarbeid i 2018.
3. NOKUT vil dessuten vurdere om det er behov for å revidere universitetets akkreditering som
universitet etter at tilsynet med det systematiske kvalitetsarbeidet er gjennomført.

8.desember 2016

Terje Mørland
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1. Innledning
a. Tilsyn med universitetsstatus
En av NOKUTs oppgaver er å akkreditere høyskoler som ønsker å bli universitet. NOKUT skal også
føre tilsyn med at alle universiteter til enhver tid holder de faglige standardene som er fastsatt for et
universitet, jf. universitets- og høyskoleloven § 2-1 andre og tredje ledd, relevante bestemmelser i
Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitet i høyere utdanning og i NOKUTs
studietilsynsforskrift.
NOKUTs tilsyn forbindes gjerne med revidering av akkreditering. Revidering er en grundig faglig
vurdering av kvaliteten i forhold til alle standarder og kriterier som er gitt i avsnittet over. Revidering
baseres på fullstendig egenrapport fra institusjonen, faglig vurdering med ekstern sakkyndig komité,
institusjonsbesøk og sakkyndig rapport. En revidering kan resultere i at NOKUT trekker tilbake
akkrediteringsfullmakten for revideringsobjektet (studietilbudet eller institusjonsakkrediteringen).
Revidering er derfor det mest inngripende tilsynet NOKUT utfører. Før tilsynet har kommet så langt
som til revidering, er det imidlertid utført en vesentlig vurdering av virksomheten.
Tilsyn med universitetsakkreditering og annen akkreditert virksomhet innen høyere utdanning utføres
vanligvis gjennom flere trinn: Innledningsvis innhenter NOKUT en begrenset mengde informasjon, fra
databaser og andre offentlige kilder og i noen tilfeller fra institusjonen selv. Informasjonen vurderes
administrativt av NOKUT, ofte også ved bruk av sakkyndige. Vurderingen nedfelles i en rapport som
er beslutningsgrunnlag for NOKUT. Beslutningen kan være å avslutte tilsynet, å gi frist for oppretting
av mangelfulle forhold, eller det kan være å iverksette full revidering av akkreditering.
Denne rapporten er et resultat av et innledende tilsyn der hovedformålet er å gi et beslutningsgrunnlag
for NOKUTs videre tilsyn med Nord universitet.

b. Orientering til NOKUTs styre
Strukturmeldingen (Meld. St. 18 (2014–2015)) har banet vei for betydelige fusjonsprosesser i høyere
utdanning. Politisk er målet å stimulere til færre og sterkere institusjoner og dermed bedre kvalitet. 1.
januar 2016 var starten for tre større fusjoner innenfor statlig sektor: NTNU (Norges teknisknaturvitenskapelige universitet), UiT (Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet) og Nord
universitet fusjonerte hver for seg med to eller tre høyskoler.
I møte 29. oktober 2015 ble NOKUTs styre orientert om de tre fusjonene1. En oversikt over studenter,
stipendiater, fagmiljø og publikasjonspoeng er vist i tabell 1. Data om Nord universitet på dette
tidspunktet er et aggregat av data fra de tre fusjonspartene Universitetet i Nordland, Høgskolen i
Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Tabell 1: Studenter, stipendiater, fagmiljø og publisering ved universitetene i 2014

1

NOKUT (2015): «Drøftingssak – tilsyn med akkrediteringen til institusjoner …», arkivreferanse 15/686-1
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Tall for hele 2014 eller
H2014
Antall studenter
Andel1
førstestillingskompetente
årsverk
Andel1 professor- og
dosentårsverk

UiO

NTNU UiB

UiT

NMBU

27227 23442 15287 12180

UiA

UiS

UiN

NORD

5221 11030 10092

5966

11569

89,6

88,4

92,1

74,3

93,5

71,5

68,9

67,8

52,6

39

39,1

40

27,2

35,6

24,5

23,5

22,7

15,5

Publikasjonspoeng totalt
Publikasjonspoeng per
faglig årsverk
Publikasjonspoeng per
førstestillingsårsverk
Prosentandel
forfatterandeler på nivå 2

3857

3027

1956

1249

667

557

499

162

250

1,2

1

1

0,8

0,9

1

0,7

0,5

0,4

1,9

1,9

1,5

1,3

1,3

1,6

1,3

0,8

0,8

23,9

22,5

24,5

19,4

19,3

14,1

17,6

12,5

9,7

Antall stipendiater (H2013)

3018

2363

1488

712

522

166

284

114

114

93

27

26

20

20

Avlagte doktorgrader
519
367
216
101
Andel av totalt antall vitenskapelige årsverk unntatt stipendiatårsverk

1

På fusjonstidspunktet, 1. januar 2016, startet Nord universitet med et utfordrende lavt nivå på
vitenskapelig produksjon, andel førstestillingskompetanse og andel professor/dosent og
forskerutdanning, områder som spesielt bidrar til å løfte institusjonen opp på universitetsnivå. Med
orienteringen til styret iverksatte NOKUT et innledende tilsyn med universitetsstatusen til Nord
universitet. NOKUT ønsker et bedre grunnlag for å kunne si noe om hvor de virkelige utfordringene til
Nord universitet er i forhold til å videreføre universitetsstatusen.
En generell forutsetning for opprettholdelse av institusjonsakkreditering er at institusjonen kan vise til
et kvalitetssikringssystem som er godkjent av NOKUT minst hvert sjette år. Nord universitet har ikke
slik godkjenning, men bygger på en godkjenning av kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i
Nordland fra 2012. NOKUT ønsker å gi fusjonen noe tid til å utvikle et helhetlig system for
kvalitetssikring og sette det ut i praktisk kvalitetsarbeid. Vurderingene i denne rapporten inkluderer
derfor ikke dette.
Samtidig er de grunnleggende standardene for universitetsakkreditering under revisjon, se kapittel 2.
Her blir det vesentlige innstramminger, og Kunnskapsdepartementet har besluttet overgangsordning
for eksisterende universiteter fram til 31. desember 2018. Endringer i forskriftene som regulerer
universitetsakkreditering, fører til at NOKUT kan ta seg bedre tid til det innledende tilsynet her enn
hva som er vanlig prosedyre i tilsyn for øvrig.

c. Møte med Nord universitet
NOKUT møtte Nord universitet til innledende samtaler 30. mars 2016. Programmet inkluderte også
møte mellom NOKUT og studenttillitsvalgte. Møtene bar preg av en åpen og positiv holdning. Nord
universitet mente selv at den informasjonen som NOKUT ba om, ville bli nyttig i deres egne prosesser
fremover. I påfølgende arbeidsmøte mellom saksbehandlere fra Nord universitet og NOKUT ble den
informasjonen som NOKUT ønsket, gjennomgått med sikte på å avklare om det var en realistisk
forespørsel, og om partene hadde en felles forståelse av hva slags informasjon som skulle samles inn.
Ifølge Felles plattform for Universitetet xxxxx, datert 30. september 20152, skulle virksomheten våren
2016 i stor grad bli basert på å videreføre forhold fra før fusjonen. Dette bekreftet ledelsen for Nord
universitet i det første møtet med NOKUT. NOKUT ba derfor om informasjon om Nord universitet
2

http://www.nord.no/no/aktuelt/fusjon/Documents/Fusjonsplattform_20092015.pdf

slik universitetet fremsto på fusjonstidspunktet med faglige enheter, fagområder og studiesteder, og
informasjon om hvilke studier som tilbys i 2016 med tilhørende fagmiljø. NOKUT forstår at den
situasjonen som Nord universitet beskrev for våren 2016, vil være i endring. For eksempel var
fagområder og faglige enheter allerede under vurdering da NOKUT etterspurte informasjon. Det vil ta
flere år før en fusjon er tilfredsstillende implementert i virksomheten. NOKUT kan derfor ikke
forvente detaljerte forklaringer og beskrivelser av det fusjonerte Nord universitet på det nåværende
tidspunkt.
Nord universitet sendte deretter en godt tilrettelagt informasjonspakke til NOKUT3.

d. Prosjektgruppens oppgave og prosess
NOKUT engasjerte tre sakkyndige til å komme med innspill til dette innledende tilsynet.




Tom Colbjørnsen, professor og tidligere rektor ved Handelshøyskolen BI
Torunn Lauvdal, professor og tidligere rektor ved UiA
Kathrine Skretting, rektor ved HiL

Saksbehandlere fra NOKUT var Magnus Strand Hauge og Tove Blytt Holmen (prosjektleder).
De sakkyndige er blitt bedt om å gi åpne og konstruktive vurderinger og råd, og ikke absolutte
konklusjoner som i en revidering. Vurderingene skal ta utgangspunkt i dokumentasjon / skriftlig
informasjon gitt av Nord universitet. Vurderingene skal gjøres ut fra standarder fra gjeldende
forskrifter fra Kunnskapsdepartementet, § 3-3. Standarder for akkreditering av institusjoner, i
sammenheng med utfyllende kriterier gitt i NOKUTs studietilsynsforskrift, kapittel 5 Krav for
akkreditering som universitet.
De sakkyndige har hver for seg gitt skriftlige innspill til NOKUT. Prosjektgruppen møttes deretter to
ganger før en samlet arbeidsrapport ble sendt til Nord universitet for oppretting av faktiske feil og
misforståelser. Universitetet sendte sine innspill til arbeidsrapporten 20.10.20163. De sakkyndige har
tatt hensyn til universitetets innspill om påpekning av misforståelse og korrigering av tallmaterialet. I
tillegg til oppretting hadde Nord universitet også kommentar på den foreliggende vurderingen av
universitetets ni studiesteder. De sakkyndige har tatt universitetets kommentar til orientering.
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2. Nasjonale krav til et akkreditert universitet
Et norsk universitet er kjennetegnet ved at det har selvakkrediteringsfullmakt til å opprette og
nedlegge studier på alle nivåer. Vitenskapelig høyskole har tilsvarende selvakkrediteringsfullmakt
avgrenset til sitt fagområde. Akkrediterte høyskoler har i utgangspunktet selvakkrediteringsfullmakt
på bachelornivå. Selvakkrediteringsfullmakten er betinget av at institusjonen til enhver tid opererer i
tilfredsstillende samsvar med nasjonale kriterier for akkrediterte studietilbud og standarder for
institusjonskategorien.
Lov om universiteter og høyskoler har fastsatt en «faneparagraf»/formålsparagraf for all høyere
utdanning uansett profil og nivå. I § 1-3. Institusjonenes virksomhet heter det blant annet:
«Universiteter og høyskoler skal arbeide for å fremme lovens formål ved å:
a) tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, faglig og
a.
kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.
(… b.
…)
g) bidra til at norsk høyere utdanning og forskning følger den internasjonale
a.
forskningsfronten og utviklingen av høyere utdanningstilbud.»
Disse punktene danner et bakteppe når vi diskuterer forskning og utviklingsarbeid (FoU) ved Nord
universitet.
Kunnskapsdepartementet har fastsatt standarder for institusjonsakkreditering i forskrift om kvalitet i
høyere utdanning og fagskoleutdanning. Kunnskapsdepartementet vedtok endringer i denne
studiekvalitetsforskriften4 5 24. juni 2016. Endringene gjelder særlig skjerpede krav til master- og
doktorgradsprogrammer for å gi studentene bedre utdanningstilbud og legge til rette for bedre
forskningsmiljøer6. Endringene gjelder også skjerpede krav til universitetsakkreditering.
Kunnskapsdepartementets forskrift, studiekvalitetsforskriften, trer i kraft ved årsskiftet 2016/2017. Her
gjelder følgende overgangsbestemmelse:
«Eksisterende universitet og høyskoler skal oppfylle de nye standardene og kriteriene for
institusjonsakkreditering innen utgangen av 2018».
Kunnskapsdepartementets nye studiekvalitetsforskrift introduserer nå et krav om «høy internasjonal
kvalitet». I merknadene til forskriften heter det:
«Et høyt internasjonalt nivå rommer ulike kvalitetsaspekter knyttet til institusjonens profil og
faglige virksomhet. NOKUT gir forskrift med utfyllende bestemmelser som utdyper hva høy
internasjonal kvalitet er.»
Med faglig virksomhet menes her både utdannings- og forsknings- eller utviklingsvirksomhet.
NOKUTs utfyllende bestemmelser er samlet og forklart i studietilsynsforskriften7. Et universitet skal
til enhver tid kunne dokumentere at de nasjonale bestemmelsene, standarder og kriterier gitt i
studietilsynsforskriftens kapittel 5, er tilfredsstillende ivaretatt. NOKUTs studietilsynsforskrift er
4

Studiekvalitetsforskriften er kortnavnet på Kunnskapsdepartementets forskrift.
Studietilsynsforskriften er kortnavnet på NOKUTs forskrift.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-24-794
6
Regjeringen.no: «Skjerper kravene for å bli universitet» Pressemelding 24.06.2016
7
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-28-237
5

under revisjon. Den ble sendt på høringsrunde 10. september8. I høringsutkastet har NOKUT foreslått
følgende operasjonalisering av kravet til høy internasjonal kvalitet som merknad til akkreditering som
vitenskapelige høyskoler og universiteter (§§ 3-3 og 3-4):
«For å dokumentere at faglig nivå og resultater er på tilstrekkelig nivå, må institusjonen foreta
en evaluering. Evalueringen skal sammenligne de ovennevnte faglige områdene med
tilsvarende faglige områder av anerkjent høy internasjonal kvalitet ved andre institusjoner.»
NOKUT har videre foreslått å begrense høy internasjonal kvalitet til å gjelde doktorgradsområdene og
studietilbudene som bygger opp under doktorgradsprogram(mene) som er grunnlaget for
institusjonsakkrediteringen.
Da NOKUT startet informasjonsinnhentingen for det innledende tilsynet med Nord universitet, var det
med utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets gjeldende forskrift. Når denne forskriften nå har vært
gjennom en omfattende revidering, vurderer vi det som formålstjenlig å ta utgangspunkt i
Kunnskapsdepartementets nye studiekvalitetsforskrift for vår vurdering av utfordringer og muligheter
for fremtidig utvikling av Nord universitet. Se vedlegg 1 for en sammenstilling av bestemmelser for
akkreditering som universitet gitt i gjeldende og ny forskrift fra Kunnskapsdepartementet. Kapittel 3
av denne rapporten gir følgende beskrivelse av Nord universitet:
-

Institusjonens organisering og infrastruktur (§ 3-5 (3))
Ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (§ 3-8 (1))
Utdanning, forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid av høy
internasjonal kvalitet (§ 3-8 (2))
Forskerutdanningen (§ 3-8 (5))

… i henhold til KDs nye studiekvalitetsforskrift.

8

http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2016/Forslag-til-ny-studiestilsynsforskrift-pa-horing-Studentenes-laring-isentrum/#.V9aJTmfr2Uk
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3. Nord universitet 2016
I dette kapittelet beskrives og vurderes informasjon om Nord universitet 2016. Beskrivelser og
vurderinger er kun basert på skriftlig informasjon. Det er ikke gjennomført institusjonsbesøk eller
andre former for intervjuer.
Innholdet er redigert i henhold til standarder for akkreditering som universitet, slik disse fremgår av
Kunnskapsdepartementets forskrift etter de siste endringene – jf. kapittel 2 og oversikten i vedlegg 1.

a. Institusjonens organisering og infrastruktur
«Institusjonens organisering og infrastruktur skal være tilpasset primærvirksomheten»,
studiekvalitetsforskriften § 3-5 (2)
«Institusjonen skal ha tilfredsstillende rutiner og praksis for oppretting av nye studier og
revidering av etablerte studier», høringsutkast til revidert studietilsynsforskrift § 3-1 (2)
Her omtales organisering i forhold til fakulteter, profilområder og studiesteder. Det distribuerte /
desentraliserte tilbudet av utdanninger på ni studiesteder er et fremtredende trekk ved organiseringen
av Nord universitet.
Nord universitets rutiner for oppretting av nye studier og revidering av etablerte studier blir også
omtalt.
I tillegg til den informasjonen som Nord universitet sendte inn på forespørsel fra NOKUT, har vi også
vurdert styrepapirer som ble utarbeidet til Nord universitets styremøte 23. juni 2016.9 Dette styremøtet
omhandlet blant annet strategi, organisasjonsdesign og forskerutdanning. I notat for
organisasjonsdesign heter det blant annet:
«Organisasjonsdesignet skal fremme universitetets strategiske profil» og «Ved Nord
universitet vil det være hensiktsmessig å skape organisatoriske enheter som er gjenkjennelige i
universitetsverden, og som samtidig skaper ryddige enheter som kan være gode rammer for
den faglige aktiviteten»

Fakulteter
Pr. 1. januar 2016 hadde universitetet syv faglige enheter med betegnelser som henholdsvis fakultet,
avdeling og høgskole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9

Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Fakultet for samfunnsvitenskap
Handelshøgskolen
Profesjonshøgskolen
Avdeling for næring, samfunn og natur
Avdeling for lærerutdanning
Avdeling for helsefag

http://www.nord.no/no/om-oss/universitetet/universitetsledelse/styret

23. juni 2016 vedtok styret for Nord universitet ny organisasjonsstruktur. Følgende fem fakulteter skal
opprettes på tvers av universitetets geografiske område fra 1. januar 2017 (Ifølge hjemmesidene til
Nord universitet 09.08.201610 er de nye fakultetene allerede i ferd med å bli etablert):
1.
2.
3.
4.
5.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (hovedsete Bodø)
Handelshøgskolen (hovedsete Bodø)
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (hovedsete Levanger)
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (hovedsete Bodø)
Fakultet for samfunnsvitenskap (hovedsete Bodø)

Tabell 2 Nøkkeltall for de nye fakultetene, datert 20. september 201611
Fakultet

Studenter

Fagmiljø
Andel
Andel
førstestilling2 professor3
83 %
22 %

Biovitenskap og
akvakultur
Handelshøgskolen

860

Antall i
hovedstilling1
73

2850

133

60 %

20 %

Lærerutdanning

3370

263

51 %

17 %

Sykepleie og
helsevitenskap
Samfunnsvitenskap

2200

148

37 %

4%

2560

113

74 %

24 %

Doktorgradsprogram
Akvatisk
biovitenskap
Bedriftsøkonomi

Studier av
profesjonspraksis
Sosiologi

1

Med antall hovedstilling menes antall ansatte som er ansatt i minst 50 % stilling ved institusjonen.
Med andel førstestilling menes andel årsverk førstestillingskompetanse av totalt antall årsverk (inkludert
midlertidig ansatte og ansatte som ikke er i hovedstilling, men ekskludert stipendiater).
3
Med andel professor menes andel årsverk professor-/dosentkompetanse av totalt antall årsverk (inkludert
midlertidig ansatte og ansatte som ikke er i hovedstilling, men ekskludert stipendiater).
2

I tillegg til antall personer i hovedstilling kommer et betydelig antall i midlertidige stillinger og fast
ansatte i mindre stillingsbrøker ved alle de fem fakultetene.
Nord universitet skriver i sin midlertidige strategiske plan 2016–2020 at strategier og tiltak for å
fremme tverrfaglig samarbeid mellom fakultetene skal utredes høsten 2016.

Profileringsområder
Nord universitets strategiske plan for 2016–2020 angir tre tematiske områder hvor universitetet ønsker
å ta et særskilt nasjonalt ansvar. De tre profilene preges av flerfaglighet og representerer områder hvor
Nord universitet allerede har sterke faglige tradisjoner. På denne måten bidrar strategien til å
imøtekomme Kunnskapsdepartementets forventninger om at nye universiteter bør prioritere områder
hvor de har spesielle faglige forutsetninger for å markere seg. I forbindelse med presentasjon av nye
krav til å bli universitet uttalte kunnskapsministeren at departementet vil legge «… til rette for at de
ulike institusjonene dyrker sin egenart og får solide og gode fagmiljøer. Det er viktig at ikke alle
institusjonene blir like, men at de jobber videre for å utvikle det de allerede er gode på»12.

10

11
12

http://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Velkommen-nytt-studiesemester.aspx

Nord universitet: Innspill til NOKUTs arbeidsrapport, 20.10.2016
Kunnskapsdepartementet: Pressemelding 24.6.2016
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Nord universitet vil prioritere tre profileringsområder:
-

Bioøkonomi, naturressurser og samspill mellom havbruk og landbruk. Formålet med denne
virksomheten er å bidra til nærings- og samfunnsutviklingen ved å koples til behovet for
bærekraftig matproduksjon.

-

Innovasjon og entreprenørskap. Området skal ikke rendyrkes som et avgrenset forskningsfelt,
men bidra til å gjennomsyre og styrke alle fagområdene ved universitetet. Nord universitet
ønsker å være en ledende aktør på dette området og bidra til den disiplinfaglige
forskningsfronten på området. Profileringsområdet er tiltenkt en sentral rolle i Nord
universitets samspill med arbeids- og næringsliv.

-

Velferd, helse og oppvekst. Flerfaglig forskning på velferdsfeltet skal utvikle ny kunnskap om
grunnlaget for velferdssamfunnet og om utøvelse av profesjonell praksis innenfor
velferdssamfunnets yrker. Koplingen mellom disiplinfag og profesjonsfag skal videreutvikles.

De tre profileringsområdene skal både bygge på og styrke universitetets fire doktorgradsprogrammer i
henholdsvis akvatisk biovitenskap, bedriftsøkonomi, sosiologi og studier av profesjonspraksis.

Studiesteder
Begrepet studiested, som ofte også benevnes «campus», har ingen nasjonal definisjon. DBH beskriver
det imidlertid som: «… en geografisk lokasjon der institusjonen tilbyr undervisning». Hverken
studiekvalitets- eller studietilsynsforskriften setter krav til enheter under institusjonsnivå.
Nord universitet har ni studiesteder spredt over to fylker, fra Stjørdal i sør til Vesterålen
(Stokmarknes) i nord. Nord universitet har gitt informasjon om porteføljen til hver studiested slik
situasjonen var våren 2016, se vedlegg 2.
Nord universitet har 840 ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Nesten halvparten av disse er
tilknyttet studiested Bodø. Deretter kommer studiested Levanger. I Vesterålen er det åtte ansatte 2016,
men i studiene som gis her, benyttes det også fagpersoner fra andre studiesteder. Andelen
førstestillingsårsverk er høy i Bodø og lav i Stjørdal, sistnevnte har bare 13,9 % førstestillingsårsverk.
Nord universitet uttaler selv at
«Forskningsgrupper skal fungere på tvers av geografi, og skape større faglig tyngde og
konkurransekraft i forhold til eksternt finansierte prosjekter m.v.» (Fusjonsplattform for Nord
universitet s 6)
Som det fremgår av tabell 3, er studiestedene forskjellige både når det gjelder størrelse, studietilbud,
infrastruktur, fagmiljø og forskningsaktiviteter. Nord universitet skriver at det i løpet av inneværende
år vil skje endringer slik at en tilsvarende oversikt for våren 2017 vil omfatte færre studietilbud, og at
flere tilbud også vil være under avvikling. Parallelt vil det skje en samkjøring av studieplaner for like
studietilbud. Hvordan dette vil påvirke profilen på studiestedene, er ikke omtalt.

Tabell 3 Studiesteder og studieportefølje våren 201613
Studiesteder

Adm
.
ans.
5
265

Viten
sk.
ans.
3
400

Studenter
2015/201
6
220
5700

6

35

600

37

68

950

2

10

100

Namsos

21

63

600

Steinkjer

60

65

1300

Levanger

85

167

2300

Stjørdal

12

29

400

Vesterålen
Bodø

Helgeland / Mo i
Rana

Nesna

Sandnessjøen

Studier

Annet

Sykepleie, barnepleie, MBA
50 tilbud på BA og MA i tillegg til
4 ph.d.

Egen infrastruktur
Univers.bibliotek,
spesialrom og
laboratorier
Egen infrastruktur
Studier som ikke tilbys
fast på studiestedet,
drives i samarbeid
med fagmilj. i Bodø
Egen infrastruktur

Årlig opptak på BA i sykepleie,
IKT og økonomi
BA sosialt arb. hvert fjerde år
Ad hoc nett og samlingsbaserte
studier
Grunnskolelærer,
barnehagelærer, tilhørende
videreutd. MA i naturfag, musikk
og pedagogikk
Sykepleie
Sykepleie, vernepleie, farmasi –
bachelor, master i psykisk
helsearb. med Levanger
BA i multimedieteknol.,
økonomi, administrasjon,
utmarksforv., husdyrfag,
regnskap revisjon, naturforv.,
spill- og opplevelsesteknologi.
12 BA innen sykepleie og
pedagogikk m.m. 3 MA i
kroppsøving, kunnskapsledelse
og psykisk helsearbeid
Toårig trafikklærerutdanning,
årsstudium i trafikkpedagogikk,
videreutd. for trafikkbransjen

Egen infrastruktur
Egen infrastruktur

Egen infrastruktur

Egen infrastruktur

Egen infrastruktur
Alle vitensk. er
tilknyttet
trafikklærerutdanning.

1

Tall for ansatte er antall, ikke årsverk.
MBA: master of business administration, BA: bachelor, MA: master
3
Vedlegg 2: Nord universitet: Kart med oversikt over studiesteder og studietilbud
2

Rutiner for oppretting av nye studier og revidering av etablerte studier
«Institusjonen skal ha tilfredsstillende rutiner og praksis for oppretting av studier og revidering
av akkrediteringen av studier.», § 3-1 (2) høringsutkast til revidert studietilsynsforskrift.
«For alle parallelle studieplaner skal det utvikles felles studieplaner fra høsten 2017. Den
samlede studieporteføljen for universitetet skal være bærekraftig og forvaltes helhetlig av den
nye institusjonen fra 1.1. 2016.» (Felles plattform, s 8)
Nord universitet bygger videre på godkjent system for kvalitetssikring av utdanningen ved
Universitetet i Nordland 2012.14 I Nord universitet sin «Redegjørelse om hvordan råd fra sakkyndige
gitt i evaluering av system for kvalitetssikring ved institusjonene som er fusjonert inn i Nord
universitet, er fulgt opp» svarer universitetet på spørsmål om hvert studietilbud gjøres til gjenstand for

13
14

Nord universitet: Innspill til NOKUTs arbeidsrapport, 20.10.2016
http://www.nokut.no/no/Fakta/NOKUTs-publikasjoner/Tilsynsrapporter/System-for-kvalitetssikring--evaluering/Universitetet-i-Nordland/
15

ekstern vurdering minst en gang innenfor fire til fem år, at antallet studietilbud pr. fakultet gjør at det
rådet ikke er gjennomførbart.
NOKUT har mottatt rutiner for oppretting og nedlegging av studier, vedtatt av Nord universitet våren
2016. Her orienterer Nord universitet også om at de arbeider med å utvikle et integrert kvalitetssystem
for universitetet. Nord universitet informerer om at den foreløpige intensjonen er å revidere
akkrediteringen av alle studietilbud i henhold til studietilsynsforskriften hvert syvende år.
Ved en overordnet gjennomgang av porteføljen vil Nord universitet bygge på vurderinger knyttet til
strategi, etterspørsel, fagmiljø og økonomi («SEFØ-modellen»).
NOKUT innhenter informasjon om studiekvalitet på flere måter. To aktiviteter som i det siste har
berørt studier ved Nord universitet, er:
-

Nasjonale deleksamener: Resultatet er fra 2015, det vil si før fusjonen. Tidligere Universitetet
i Nordland og tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag har begge vært med på nasjonal
deleksamen i årsregnskap (bachelor i regnskap og revisjon). Resultatene for disse eksamenene
er omtrent som det nasjonale gjennomsnittet. På sykepleieeksamen skåret tidligere HiNT og
tidligere UiN som landsgjennomsnittet.

-

Samarbeidstilsynet – revidering av akkreditering: bachelorstudiet nautikk, maritim økonomi
og ledelse, et studium som er gitt i samarbeid med Bodin maritime fagskole.
Tilsynsrapporten15 konkluderer med at kvaliteten ikke var tilfredsstillende i samsvar med
kriterier for akkreditering av studier. NOKUTs styre har gitt Nord universitet pålegg om å
rette opp mangler med to ulike frister, den siste fristen i oktober 2017. Nord universitet har
valgt å ikke ta opp nye studenter til dette studiet, men ønsker at de som allerede er i
studieløpet får fullføre. NOKUTs styre fatter endelig vedtak om en eventuell tilbaketrekking
av studiets akkreditering i løpet av 2017.

Vurdering
STRATEGI, ORGANISASJON OG GJENNOMFØRINGSKRAFT
Nord universitets strategi legger opp til å integrere akademiske, profesjonsrettede og anvendte
fagmiljøer ved å kople sammen strategiske profileringsområder, åtteårige utdanningsløp og relevant
forskning på alle studienivåer. På denne måten kan man, hvis man lykkes, oppnå å styrke den
akademiske kompetansen i de profesjonsorienterte miljøene og samtidig unngå at de akademiske
miljøene lukker seg rundt egendefinerte kvalitetskriterier. På sikt kan dette føre til at Nord universitet
blir mindre sårbart når det gjelder å oppfylle myndighetenes og NOKUTs kriterier for
universitetsakkreditering, samtidig som relevansen for næringsliv og samfunn opprettholdes og
styrkes. Hvorvidt en slik strategi skal lykkes, avhenger av om og hvordan strategien iverksettes. I
strategi- og organisasjonsfaget er det vanlig å si at «structure follows strategy». Det innebærer at
virksomhetens organisasjonsform må utformes slik at myndighet og ansvar for å gjennomføre de
beslutninger og tiltak som strategien krever, er tydelig plassert.

15

http://www.nokut.no/no/Fakta/NOKUTs-publikasjoner/Tilsynsrapporter/Eksisterende-studier--revidering/Nautikk-maritim-okonomi-ogledelse--Nord-universitet/

Det er en viss fare for at den organisasjonsmodellen som Nord universitet har valgt, kan spre ansvaret
for gjennomføring av strategien på for mange fakulteter, med svekket gjennomføringskraft som
resultat. Vårt inntrykk av modellen er at den langt på vei representerer en aggregering av den måten
UiN, HiNT og HiN var organisert på før fusjonen. Et tydeligere samsvar mellom profileringsområder
og fakulteter vil kunne bidra sterkere til strategioppnåelse. Ideelt sett skulle de tre strategiske
profileringsområdene kunne spores på en entydig måte i organisasjonsmodellen. Det er nødvendig for
at ansvaret for å utvikle og gjennomføre virksomheten på hvert av de tre profileringsområdene blir
tydelig plassert. Dersom ansvaret for et område er spredt på flere fakulteter, stilles det store krav til
samordning på tvers. Erfaringene fra akademiske institusjoner er at slik samordning kan være
vanskelig å få til. Det er mer vanlig at fakulteter utvikler seg til vertikalt innrettede søyler med vekt på
å rendyrke egne interesser, enn at de tar felles ansvar for felles områder. En tydelig plassering av
fagansvaret må ikke stenge for flerfaglig samarbeid om forskning og utdanning på tvers av fakulteter.
Fakultet for biovitenskap og akvakultur er det fakultetet som samsvarer mest med et strategisk
profileringsområde. Innovasjon og entreprenørskap er et område det normalt undervises og forskes i
ved handelshøyskoler. Imidlertid er det et viktig element i strategien at dette området skal
gjennomsyre samtlige fagområder ved Nord universitet. Foruten å være et eget fakultet inngår velferd,
helse og oppvekst også i Fakultet for samfunnsvitenskap. Økonomiske og organisatoriske
problemstillinger knyttet til velferdsstatens utvikling er et tema som også mange handelshøyskoler
engasjerer seg i. Nord universitet er selv inne på at modellen gjør det vanskelig å plassere områder
som veterinærmedisin, farmasi og trafikklærerutdanning.
STUDIESTEDER
Etter fusjonen har Nord universitet blitt til et universitet med ni studiesteder. Selv om hverken
studiekvalitets- eller studietilsynsforskriften setter krav til enheter under institusjonsnivå, mener vi at
det er av interesse å belyse organisering av studiesteder ved Nord universitet fordi studiestedene også
bidrar til
-

ledelsens styringsevne og gjennomføringskraft
hvert enkelt studiesteds ressurssituasjon
samarbeid på tvers av institusjonen
studentenes opplevelse av institusjonen som universitet, nærhet til fagmiljø og FoU

Nord universitet ønsker å kjennetegnes av nærhet til samfunns- og arbeidsliv (SP 2016 – 2020). I
utgangspunktet kan nettverket av ni lokale studiesteder betraktes som en ressurs som øker
universitetets muligheter til å etablere kontakt og dialog med landsdelens næringsliv og distrikter, og
til å distribuere forskningsresultater og utdanningsprogram til landsdelens ulike regioner. For å kunne
vurdere Nord universitets faglige ambisjoner om å levere nasjonalt ledende forskning og utdanning på
sine satsingsområder uavhengig av studiested (Felles plattform s. 4), er det imidlertid grunn til å spørre
hvor godt egnet alle studiestedene er til å kunne tilby og formidle undervisning på et slikt nivå. I den
forbindelse er det vanskelig å komme utenom spørsmålet om alle studiestedene har kritisk masse av
fagressurser, og om de har en faglig profil som samsvarer med Nord universitets strategiske satsinger
og prioriteringer. Sett utenfra kan det se ut som om ikke alle studiestedene oppfyller slike krav i dag.
Mest tydelig er det for studiestedet Stjørdal der 28 ansatte i undervisnings- og forskerstillinger kun er
knyttet til trafikklærerutdanning. Brorparten av ansatte i undervisning- og forskerstillinger er
konsentrert på få av studiestedene. Tabell 3 viser at 48 prosent av Nord universitets vitenskapelig
ansatte har arbeidssted i Bodø, mens 20 prosent er i Levanger.
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Nord universitetet understreker at studiestedene ikke er selvstendige faglige enheter, og at en faglig
kvalitetsvurdering må baseres på det samlede fagmiljøet knyttet til fagområder og
utdanningsprogram16. Universitetet karakteriserer selv sine største studiesteder som verter for de
faglige satsingsområdene, som skal ha ansvar for forskning og utdanning innen sine respektive
fagområder. De minste studiestedene er tenkt å fungere som stedlig infrastruktur for å levere
desentraliserte og samlingsbaserte studier. Nord universitet har enda ikke hatt tid til å utbrodere
hvordan en slik nettverksmodell, og forholdet mellom «verter» og «stedlige infrastrukturer», skal
utformes og fungere i praksis. Utfordringen er å sørge for at utdanningen som tilbys, er
forskningsbasert og på universitetsnivå uansett hvilket studiested den tilbys og gjennomføres ved. Det
er naturlig å se for seg en nettverksmodell som er bygget opp rundt et par faglig tunge og godt
bemannede kjernemiljøer, og at disse distribuerer og formidler forskningsbasert utdanning, inklusive
høyt kompetente lærekrefter, gjennom et nettverk av lokale studiesteder. For visse fag vil utviklingen
av digitale undervisningsformer understøtte en slik modell.
Det er imidlertid gode grunner til å spørre om en slik nettverksmodell vil lykkes uten at også de lokale
studiestedene har en kritisk masse av tilstedeværende fagressurser. Med mindre studiestedene ikke
bare skal være en fysisk infrastruktur, men også gi studenter og samlingsdeltakere en følelse av å
komme til et pulserende læringsmiljø, vil det kreves en kritisk masse av tilstedeværende fagressurser
og forskningsaktiviteter. Dette er nødvendig for å skape kompetanseutvikling og –smitte, blant annet
gjennom faglig og sosial «mingling» mellom lærekrefter, forskere, studenter, samlingsdeltakere og
lokalt næringsliv. I noen grad kan et slikt fagmiljø skapes ved å «fly fagressurser inn og ut» etter
behov, og basere mye av utdanningen på fagressurser fra «vertene» (kjernemiljøene). Dersom dette
skjer i et stort omfang vil det imidlertid gå ut over den faglige tilstedeværelsen og miljøskapingen i
vertsmiljøene, til ugunst for fagmiljøet, studentene og andre brukere der. Noen sentrale fagmiljøer ved
Nord universitet har allerede i dag lite å gå på når det gjelder å oppfylle kravene til universitetsnivå, og
det er langt fra sikkert at denne sårbarheten vil bli mindre ved å pålegge sentrale fagpersoner å reise på
kryss og tvers for å dekke undervisningsbehovene ved små lokale studiesteder. Presset på sentrale
fagressurser kan riktignok reduseres ved å tilby en del av undervisningen digitalt. Digitale
undervisningsformer passer imidlertid ikke like godt til alle typer undervisning, og mange digitale
læringsformer baserer seg på tilstedeværende lærekrefter. Det gjelder for eksempel «flipped
classroom», der lærerne riktignok erstatter forelesninger med videoinnspilte fremføringer, men i stedet
er fysisk tilstede som veiledere og ressurspersoner for studentene under oppgaveløsning.
Vi stiller også spørsmål ved om relevansen til fagprofilen ved flere av studiestedene står i forhold til
universitetets faglige prioriteringer og ambisjoner.
Vi anbefaler Nord universitet å vurdere hvilke kvaliteter som skal kjennetegne alle studiestedene ved
universitetet. Skal universitetet leve opp til sine faglige ambisjoner om å levere nasjonalt ledende
forskning og utdanning på sine satsingsområder uavhengig av studiested, bør universitetet sette i verk
tiltak for å styrke studiestedene slik at alle har (et minimum av) bærekraftige miljøer for undervisning
og forskning. Det kan her dreie seg om lokal opprustning av fagressurser og utvikling av en lokal
fagprofil som er konsistent med universitetets egne strategiske prioriteringer og ambisjoner. Nord
universitet bør vurdere hvordan dette kan skje uten å måtte overføre ressurser fra ressurssterke
studiesteder som dermed blir svekket i større grad enn det som er ønskelig, sett opp mot universitetets
ambisjoner.
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RUTINER FOR OPPRETTING AV NYE STUDIER OG REVIDERING AV ETABLERTE
STUDIER
Studieporteføljen ved Nord universitet er stor og fremstår ikke fullt ut som samkjørt og konsolidert i
det materialet vi har fått tilsendt. Mange tilbud er i en nedleggingsfase, mange har få studenter. Det er
behov for konsolidering og opprydding, og Nord universitet informerer om at arbeidet med slike
endringer er i gang. Velfungerende rutiner for oppretting og vurdering av studier er viktige for at
institusjonen skal kunne ivareta sine selvakkrediteringsfullmakter. Universitetets rutiner for oppretting
og nedleggelse av studietilbud virker ryddig og ordentlig på papiret, men bærer fortsatt preg av at de
enda ikke har rukket å bli tilpasset den nye organisasjonen. Vi har også sett fra tilsynsrapport om
revidering av akkreditering at bachelorstudiet i nautikk, maritim ledelse og økonomi ikke tilfredsstiller
krav for akkreditering. Dette er en indikasjon på at retningslinjene ikke alltid er tilstrekkelig ivaretatt.
Nord universitet gir uttrykk for at antallet studieprogrammer er for stort til en ekstern evaluering hvert
fjerde til femte år, og har foreløpig plan om slik aktivitet hvert syvende år. Det er et krav om periodisk
evaluering, men det er ikke satt krav til års-intervall. Nord universitet bør vurdere studieporteføljen sin
også i forhold til å muliggjøre en tilfredsstillende gjennomgang av porteføljen. Med de store
endringene som Nord universitet har varslet for studieporteføljen, er det viktig å ivareta hensynet til
faglig kvalitet og forutsigbarhet for studentene. Nord universitet må være trygg på at rutinene som
følges ivaretar kravene til kvalitetssikring, rapportering og informasjon, og at studentenes rettigheter i
henhold til inngåtte studiekontrakter respekteres.
Det foreliggende materialet gir inntrykk av at rutiner og systemer for å opprette, evaluere og eventuelt
revidere eksisterende studier er mer utviklet enn rutiner for å legge studier ned. Dermed stilles det
ekstra store krav til ledelsens evne til å begrunne og stå ved sine beslutninger om eventuelt å legge ned
studier. Prosessen vil ventelig bli krevende, men ikke mer krevende enn at omforente løsninger kan
utformes innenfor vante og etablerte arbeidsformer. Nord universitet har, gjennom forberedelsene av
arbeidet med ny strategi og organisasjonsmodell, vist evne til å finne konstruktive og samlende
løsninger så langt.
Faren er imidlertid at prosessen kun vil føre til at eksisterende portefølje videreføres, om enn i mer
samordnede former, og at Nord universitet ikke får det strategiske løftet fusjonen fortjener. Prosesser
knyttet til å opprette, revidere og eventuelt legge ned studier er blant de mest konfliktfylte et
universitet gjennomfører. Universitetets inntekter, og dermed lønnsevne, er langt mer avhengig av
produksjon av studiepoeng enn publisering i topp tidsskrifter. Bare et fåtall faglig ansatte er så
suksessrike i sin forskning at de oppnår bevilgninger som gjør at de kan «kjøpe seg fri» fra
undervisning for lengre perioder. I tillegg er de ansatte representanter for sitt fag og ønsker å styrke
dets posisjon ved universitetet. Jo flere studietilbud et fag leverer inn i, jo større tyngde kan legges bak
krav om flere stillinger.
Alt i alt fører slike interessekonstellasjoner til at endringer i studieporteføljen har et stort
konfliktpotensial, der mange interesser og agendaer er i spill. Et konkret resultat av dette er at det kan
være lettere å opprette nye studietilbud enn å legge ned eksisterende. For å øke evnen til å legge ned
program på grunn av for eksempel liten studenttilstrømming eller liten etterspørsel fra
arbeidsmarkedet, har mange universiteter sett det nødvendig å utforme tydelige regelverk for når et
program kan nedlegges, for eksempel ved å fastsette et minstetall for opptak av nye studenter som
kreves for å fortsette å tilby studiet. Et slik regelverk gir institusjonell støtte for å gjennomføre
nedleggelser, selv med stor intern motstand. Det krever imidlertid at ledelsen står ved regelverket.
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De strategiske prioriteringer Nord universitet har gjort, vil måtte føre til at noen studier må legges ned
slik at ressurser kan frigjøres og settes inn i de tre områdene universitetet skal satse på fremover.
Universitetet må bli mer forskningstungt og mindre «undervisningstungt» enn den etablerte
høyskoletradisjonen. Dersom universitetet tar SEFØ-modellen på alvor, og reviderer studieporteføljen
ut fra strategi, etterspørsel, fagmiljø og økonomi, vil sterke interessekonstellasjoner og agendaer
aktiviseres. Store krav vil stilles til universitetsledelsens gjennomføringskraft.

b. Ansatte i undervisnings- og forskerstillinger
Kunnskapsdepartementet har revidert standarden om ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved å
integrere bestemmelser fra NOKUTs nåværende utfyllende kriterier i selve standarden. Revidert
standard, § 3-8 (1):
«Institusjonen skal ha tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse innenfor
utdanning, forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid, faglig utviklingsarbeid og formidling
innenfor institusjonens faglige virksomhet.»
I NOKUTs høringsutkast til revidert studietilsynsforskrift heter det:
«§ 3-1(6) Institusjonen skal ha en relevant kompetanseprofil, og den samlede kompetansen
skal være på nivå med sammenlignbare institusjoner i samme institusjonskategori.»

Faglig kompetanse
Som det fremgår av tabell 1, var andelen førstekompetanse i fagmiljøene for Universitetet i Agder,
Universitetet i Stavanger og Universitetet i Nordland henholdsvis 71,5 %, 68,9 % og 67,5 % i 2014.
Tilsvarende tall for Nord universitet var 52,5 %. I 2016 er tallet økt til 55,3 %. Tilsvarende andel
professorkompetanse i 2014 var 24,5 %, 23,5 % og 22,7 %. Mens andel professor/dosent har falt til
15,5 % i 2016 for Nord universitet. Se tabell 4.
I dokumentet Faglig organisering Nord universitet, lagt frem til styremøtet 23. juni 2016, fremgår:
«Det er særlig tre av fakultetene ved dagens organisering av NORD som har kompetanse som
tilfredsstiller institusjonens ambisjoner om at et fakultet skal ha ca. 70 % førstekompetanse
blant de ansatte i faste hovedstillinger, noe som innebærer at NORD har en vei å gå for å
oppfylle sine ambisjoner»
De tre fakultetene er Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Handelshøyskolen og Fakultet for
samfunnsvitenskap. Det er de to mest profesjonsorienterte fakultetene, Fakultet for lærerutdanning og
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, som trekker gjennomsnittet ned.
Tabell 4 viser fordelingen av fagstillinger på fagområdene (ikke fakultet som 70 %-ambisjonen
gjelder) ved Nord universitet. Det største fagområdet i antall årsverk er lærer, pedagogikk, idrett og
kultur. Det klart minste fagområdet er ledelse med i overkant 20 faglige årsverk totalt. Mens andelen
førstestillingsårsverk er høyest i naturvitenskap (89,1 %), så er den lavest (40,5 %) i helse og sosial, og
i lærer, pedagogikk, idrett og kultur (46,6 %).

Tabell 4: Fordeling av undervisnings- og forskerstillinger på fagområdene vår 201617
Vit.
årsverk
(inkl.
stip.)
158,2

Fagområder
Helse og sosial

Vit.
Andel1
1
årsverk
Andel
professor/
(eks. stip.) førstestilling
dosent
144,4
41,8 %
6,8 %

Ledelse

20,3

18,3

73,8 %

34,4 %

Lærer, pedagogikk, idrett og kultur

243,8

224,8

47,4 %

14,6 %

Naturvitenskap

73,2

56,2

89,1 %

20,5 %

Samfunn og medier

124,1

99,0

59,4 %

20,4 %

Økonomi og administrasjon

104,7

83,7

68,2 %

19,7 %

55,3 %

15,5 %

724,3
627,4
Andel av totalt antall vitenskapelige årsverk unntatt stipendiatårsverk

1

Tabell 5: Undervisnings- og forskerstillinger fordelt på studiestedene vår 201618
Vit.
årsverk
(inkl. stip)

Andel
førstestilling
71,9 %

Andel1
professor/
dosent
24,9 %

Bodø

339,0

Vit.
årsverk
(eks. stip.)
273,9

Levanger

146,9

135,9

44,2 %

9,1 %

Mo i Rana

32,5

30,5

41,0 %

1,0 %

Namsos

49,5

43,7

44,7 %

3,9 %

Nesna

60,1

56,1

40,0 %

18,2 %

Sandnessjøen

8,7

8,7

25,3 %

2,3 %

Steinkjer

57,6

49,6

57,3 %

6,5 %

Stjørdal

27,1

25,1

13,9 %

4,0 %

Vesterålen

3,0

3,0

33,3 %

0,0 %

1

724,3
626,4
55,3 %
Andel av totalt antall vitenskapelige årsverk unntatt stipendiatårsverk

15,5 %

1

Som tabell 5 viser, er andel førstestilling og professor/dosent lavt på alle studiestedene utenom
studiested Bodø.
Universitetet har selv identifisert kompetanseutvikling som et prioritert satsingsområde.

Vurdering
Fagmiljøer knyttet til alle utdanninger på bachelornivå skal ha minimum 20 % ansatte med
førstestillingskompetanse18. Mange utdanninger trenger i tillegg lærere med god kopling til
profesjonell arbeidslivspraksis. For master- og doktorgradsstudier øker kravet til akademisk
kompetanse, også til andel professor/dosent. Universitetet selv har ansvar for å påse at kravene til
akkreditering av studietilbud (både kompetanse og kapasitet) er tilfredsstillende imøtekommet for alle
studier.
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Nord universitet: Innspill til NOKUTs arbeidsrapport, 20.10.2016
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-28-237
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Mens kravene til studieakkreditering fortsatt ligger til grunn, kommer standarder og krav til selve
universitetsakkrediteringen i tillegg. Vi vurderer standarden til universitetsakkreditering slik at den
gjelder universitetets samlete vitenskapelige personale. Her finner vi det også relevant å vurdere om
det er en hensiktsmessig balanse i stillingskompetanse på universitetets profilområder, fagområder,
doktorgradsområder og studiesteder.
Det er verdt å merke seg at stillingskompetanse i fremtiden skal måles mot «høy faglig kompetanse
innenfor …». Det innebærer at fordeling av stillingskompetanse på fagområdene slik det vises i tabell
4, kan vurderes som en indikator på om fagmiljøene hver for seg har tilstrekkelig høy kompetanse. Ut
fra dette kriteriet og sett i forhold til andre norske universiteter har Nord universitet lav faglig
kompetanse på flere av sine fagområder og studiesteder.
Den gjennomsnittlige professorandelen ved Nord universitet er 15,5 %. Denne andelen er lav i forhold
til at alle fagområdene er tilknyttet master- og doktorgradsutdanning. Vi legger merke til fagområdet
for helse og sosial der andelen førstestillingskompetanse og andelen professor / dosent er betydelig
under gjennomsnittet. Det at fagmiljøet ikke synes å ha tilstrekkelig høy kompetanse, gjenspeiles også
i forskningsproduksjonen.
Etter vår mening bør flere av fagmiljøene styrkes betydelig for å kunne understøtte universitetets
ambisiøse strategi. Nord universitet bør tilfredsstille eget måltall på 70 % førstestillingskompetanse på
fagområdene for å være på nivå med det vi vurderer som sammenlignbare institusjoner pr. dato.
Vi har tidligere i denne rapporten fremhevet følgende formulering fra Nord universitet:
«Forskningsgrupper skal fungere på tvers av geografi, og skape større faglig tyngde og
konkurransekraft i forhold til eksternt finansierte prosjekter m.v.» (Fusjonsplattform for Nord
universitet s. 6). Videre heter det: «En geografisk spredt organisasjon skaper i seg selv
utfordringer knyttet til ledelse og samarbeid. Nye metoder og verktøy må tas i bruk for å sikre
kommunikasjon og samspill.»
Nord universitet mener selv at det vil være hensiktsmessig å skape organisatoriske enheter som er
gjenkjennelige i universitetsverdenen. Imidlertid ser vi at det, i tillegg til akademisk profil knyttet til
fagområdene, er en utfordring for Nord universitet å skape denne helhetlige universitetsprofilen.
Kommunikasjon og samspill på tvers av geografi vil være nyttig, men neppe tilstrekkelig til å erstatte
behovet for å styrke de lokale fagmiljøene slik at alle studiestedene og fagområdene har et
gjenkjennbart universitetsnivå.
Nord universitets strategi legger vekt på å gjennomføre kompetanseutviklings- og
rekrutteringsprogram for faglige medarbeidere. Det er imidlertid uklart ut fra foreliggende materiale
hvor langt universitetets plan går både når det gjelder måltall, å stille krav til og å følge opp den
enkelte faglige medarbeider på måter som gir klare resultater.
Vi mener at universitetet må legge økende vekt på betydningen av å ha gode systemer for systematisk
oppfølging av den enkelte faglige medarbeider. En mer tydelig «faculty management» er
sannsynligvis nødvendig for at Nord universitet skal lykkes med å nå sitt mål om å øke
forskningsaktiviteten slik at antall publikasjonspoeng per faglig ansatt kommer på nivå med landets
øvrige universiteter.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi øker mulighetene for å bygge virtuelle fagmiljøer der
enkeltstående ansatte på små studiesteder kan koples til faggrupper på større studiesteder. Et stykke på
vei kan dette kompensere for ulempene ved små studiesteder og gjøre internasjonal forskning lettere.
Mye av dialogen knyttet til forskning og faglig utviklingsvirksomhet er imidlertid knyttet til den
daglige og uformelle kontakten i ganger og ved kaffemaskiner, der uklare problemstillinger, løse
tanker og ideer kan testes og prøves. Slike prosesser er vanskelige å imitere med virtuell teknologi.
Nord universitet erkjenner denne utfordringen og vil satse på kompetanseutvikling i årene fremover.
Det bør stilles store krav til den interne informasjonsflyten, rapporteringen og kvalitetssikringen.
Fusjonsprosessen vil gjøre de to–tre første årene spesielle.
Fusjonen skal ikke bare samordne studieprogram og studiesteder. En fusjon mellom to høyskoler og et
universitet er også en fusjon av ulike kulturer, forventninger og ambisjoner. For å øke kompetansen til
universitetsnivå må det legges vekt på å bygge en felles universitetsidentitet og -kultur.

c. Stabil utdanning, forskning eller faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid av høy
internasjonal kvalitet
Denne presentasjonen legges til rette ut fra Kunnskapsdepartementets reviderte standard:
«§ 3-8 (2) Institusjonen skal ha stabil utdanning, forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid
og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet.»
Standarden er endret fra nåværende bestemmelse ved først og fremst å inkludere krav til stabil
utdanning i tillegg til forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid, alt av høy
internasjonal kvalitet.
I NOKUTs høringsutkast til revidert forskrift heter det:
«§ 3-4. Institusjonens utdanning og forskning, kunstneriske utviklingsarbeid og faglige
utviklingsarbeid innen de faglige områdene for doktorgradsstudiene som danner grunnlaget for
akkreditering som universitet, skal ha et faglig nivå og dokumenterte resultater over tid som
demonstrerer høy internasjonal kvalitet.»

Høy internasjonal kvalitet
Kravet om høy internasjonal kvalitet kom inn i Kunnskapsdepartementets forskrift etter at dette
tilsynet hadde startet. NOKUT har ikke eksplisitt innhentet opplysninger som kan si noe på dette
området. Imidlertid viser strategisk plan 2016–2020 at dette er noe Nord universitet er opptatt av og
vil satse på i tiden fremover. (Se også kommentar under i vurderingsavsnittet.)

Stabil utdanning
Krav til «stabil utdanning» er nytt i Kunnskapsdepartementets standard, uten at dette kravet er
nærmere presisert. Vi vil legge til grunn at stabil utdanning krever:
-

at rekruttering av studenter og uteksaminering av kandidater er akseptable i forhold til
normer og forventninger intern og eksternt,
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-

at universitetet kan opprettholde et godt læringsmiljø og et stabilt, kompetent fagmiljø,
at institusjonen over tid har en studieportefølje som er kjent i arbeidsmarkedet,
at endringer er tilstrekkelig forutsigbare for de berørte, særlig studentene.

Som nevnt har Nord universitet en omfattende studieportefølje. Det tas årlig opp studenter til ca. 180
studier innenfor profesjonsfag og teoretiske disiplinfag. Av disse er ca. 130 gradsgivende studietilbud.
I tillegg til at omfanget er stort, preges studietilbudet av at fusjonerte fagmiljøer, studiesteder og
institusjoner tilbyr overlappende studier. Nord universitet gir selv uttrykk for at samordning av
studieporteføljen de neste årene vil kreve en særlig oppmerksomhet fra både administrasjon og
fagmiljø.
Som vi også omtalte under avsnittet om rutiner for etablering og evaluering av studier, har Nord
universitet allerede startet prosessen med å samkjøre studieprogram mellom de fusjonerte
institusjonene og fagmiljøene. Målet er at porteføljen som utlyses for 2017, skal framstå som enhetlig
for Nord universitet. Vi forstår dette slik at «like» (Nord universitets anførselstegn) studietilbud skal
ha felles studie- og utdanningsplan, og at krav til læringsutbytte forankres i felles fagmiljø. Det skal
gjøres vurderinger av hvilke studiesteder som skal tilby ulike program, og alle studier skal som et
minimum oppfylle kvalifikasjonsrammeverket, være økonomisk bærekraftige og bidra til
universitetets samfunnsoppdrag. Nord universitet planlegger å gjennomgå porteføljen i henhold til den
tidligere omtalte SEFØ-modellen og dermed knytte sine vurderinger til strategi, etterspørsel, fagmiljø
og økonomi.
På grunn av nødvendige overgangsordninger for studenter som har påbegynt flerårige studier etter
gamle ordninger, vil det ta noen år før den nye studieporteføljen blir enerådende.
I tilsynsrapporten «Høgskolen i Bodø. Akkreditering som universitet» (NOKUT 2010) knytter de
sakkyndige ph.d.-studiene direkte til følgende fire fagområder: akvakultur, sosiologi, bedriftsøkonomi
og studier av profesjonspraksis. I 2016 opprettholder Nord universitet de samme ph.d.-studiene som lå
til grunn for universitetsakkrediteringen i 2010, men nå grupperer universitetet studietilbudene i
følgende områder:
-

Helse og sosial
Ledelse
Lærer, pedagogikk, idrett og kultur
Naturvitenskap
Samfunn og medier
Økonomi og administrasjon

Nord universitet sier selv at denne inndelingen er midlertidig. Fagområdene for det nye universitetet
vil etter planen fremtre i løpet av høsten 2016. Utgangspunktet er at fagområdene skal knytte seg
tettest mulig til de fire ph.d.-områdene.
I tillegg til fire doktorgradsstudier oppgir Nord universitet våren 2016 å ha 132 gradsstudier på
bachelor- og mastergradsnivå. Figur 1 viser hvordan Nord universitet knytter doktorgradsområdene og
master- og bachelorstudiene opp til de seks fagområdene.
Lærer, pedagogikk, idrett og kultur er fagområdet med flest bachelorstudier (13) og mastergradsstudier
(9). Ledelse har færrest gradsstudier totalt sett, men har flere mastergradsstudier (4) enn
bachelorstudier (3).

Figur 1 illustrerer ikke integrerte kompetanseløp: I 2016 gir ikke alle bachelorstudier opptak til
masterstudier i samme fagområde. Tilsvarende gjelder fra master- til ph.d.-studier. Det er også slik at
studier innen noen fagområder kan gi muligheter til opptak på høyere studier innen andre
fagområder.
Nord universitets samordning av studieporteføljen kan forventes å redusere antall varianter av studier
innen samme fagfelt i 2017. Nord universitet slår også fast at studieporteføljen som hovedregel skal
struktureres slik at bachelor- og mastertilbudene leder videre til doktorgradsområdene, og at forskning
skal integreres i hele løpet (Strategisk plan 2016–2020, s. 3). Universitetet vil tilstrebe å kunne tilby et
gjennomgående kompetanseløp for alle studier.
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Figur 1: Fagområder og gradsstudier ved Nord universitet våren 2016. Kilde: Nord universitet.

Tabell 6 viser en oversikt over antall gradsstudier som har hatt opptak i henholdsvis 2014 og 2015
fordelt på studiesteder. Tabellen viser også hvor mange gradsstudier som har tatt opp færre enn ti
studenter dette året, samt hvor mange av disse som er vedtatt nedlagt. Nord universitet har også
stoppet opptaket i enkelte studier hvor rekrutteringen har vært svak. Både i 2014 og 2015 tar
universitetet opp færre enn ti studenter på omkring 20 % av studietilbudene. Ved studiested Nesna
hadde halvparten av gradsstudiene et opptak på færre enn ti studenter både i 2014 (3/6) og 2015 (4/8).
Av de syv opptakene hvor mer enn ti studenter ble tatt opp, hadde kun tre et opptak på mer enn 20
studenter.
Av de 950 studentene (jf. tabell 3) ved studiested Nesna er det kun i underkant av 300 gradsstudenter.
Flere av studiestedene har også svært få gradsstudier. Sandnessjøen, Stjørdal og Vesterålen har jevnlig
opptak på kun ett til to studier. Stjørdal er riktignok i en spesiell posisjon ved at studiene som gis der
kun gjelder trafikklærerutdanning.
Tabell 6: Gradsstudier med opptak av færre enn 10 studenter i 2014 og 2015. Studiested.
Studiested

Opptak 2014
Opptak 2015
Studier totalt Studier – opptak
Studier
Studier – opptak
< 10 studenter
totalt
< 10 studenter
Bodø
45
10 (6 nedlegges)
50
11 (4 nedlegges)
Levanger
9
2 (1 nedlegges)
10
2 (1 nedlegges)
Mo i Rana
4
0
4
0
Namsos
5
0
5
1 (0 nedlegges)
Nesna
6
3 (0 nedlegges)
8
4 (1 nedlegges)
Sandnessjøen
1
0
1
0
Steinkjer
9
1 (0 nedlegges)
10
2 (2 nedlegges)
Stjørdal
2
0
1
0
Vesterålen
1
0
2
0
Desentralisert/Nett
6
2 (2 nedlegges)
7
1 (0 nedlegges)
Totalt
881 18 (9 nedlegges)
981 21 (8 nedlegges)
1
Antall studier totalt er antall gradsstudier som har hatt opptak i løpet av året. Dette tallet er ikke det samme
som totalt antall gradsstudier ved institusjonen fordi ikke alle studier har opptak hvert år. Det kan også være
studier som er under avvikling som ikke har opptak lenger, men hvor det er studenter på studiet.

«Det skal være god sammenheng mellom forskningsaktiviteten og studieprogrammene, og
undervisningen skal være forskningsbasert. Universitetet skal utvikle tverrfaglige
temaområder for forskning og utdanning.» Nord universitet, notat 20. mai 2016: NOKUTtilsyn – Redegjørelse for hvordan råd fra sakkyndige gitt gjennom institusjonsakkrediteringen
2010
«Det er et gjennomgående faglig prinsipp for den faglige organiseringen ved universitetet at
alle faglige hovedområder skal ha en overbygning som inkluderer et doktorgradsprogram. I
forslaget til ny faglig organisering vil alle fakultet ha et doktorgradsprogram tilknyttet sitt
fagfelt. De to fakultetene Fakultet for lærerutdanning og Fakultet for sykepleie og
helsevitenskap vil dele en doktorgrad, og alle hovedområdene innenfor hvert av fakultetene vil
kunne rekruttere til doktorgradsprogrammet». (Nord universitet, styremøte 23. juni 2016: To
nye fakultet med felles doktorgrad, s.3)

Stabil forskning
Det går frem av orienteringssaken til NOKUTs styre at UiN hadde lav, men stabil
forskningspublisering i forhold til andre nye universiteter.
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I dette innledende tilsynet har NOKUT etterspurt publikasjonspoeng. Dokumentasjon på aktiviteter
som ikke gir utslag i publikasjonspoeng, er derfor utelatt fra dette vurderingsmaterialet.
På Nord universitet ble det produsert 323,9 publikasjonspoeng i 2015. Som tabell 7 viser, så er mer
enn to tredjedeler av disse produsert av ansatte på studiested Bodø. Ved studiestedene Stjørdal og
Vesterålen ble det ikke produsert publikasjonspoeng. Produksjonen var også svært lav i Namsos og i
Sandnessjøen. I Vesterålen er det kun tre vitenskapelig ansatte, og her benyttes fagpersoner fra andre
studiesteder i undervisningen. Også i Sandnessjøen suppleres det med ansatte fra andre studiesteder. I
Stjørdal består fagmiljøet av 28,1 årsverk, men med en svært lav andel førstestillingskompetente. Her
tilbys trafikklærer- og trafikkpedagogikkstudier, som ikke tilbys andre steder på universitetet. I
Namsos tilbys det flere studier innenfor helse og sosialfag. Her består fagmiljøet av 54,5 årsverk. Det
er også en del førstestillingskompetente på denne studiestedet (tabell 4).
Tabell 7: Publikasjonspoeng nivå 1 og 2 fordelt på studiested 201518
Publikasjonspoeng
Bodø

Nivå 1

Nivå 2

Totalt

Faglige Publ.poeng
årsverk pr. årsverk
339,0
0,65

140,9

81,6

222,6

30,8

8,9

39,7

146,9

0,26
0,20

Levanger
Mo i Rana

4,3

2,5

6,8

32,5

Namsos

1,7

0,0

1,7

49,5

0,03

29,3

1,5

30,8

60,1

0,48

2,0

0,0

2,0

8,7

0,23
0,33

Nesna
Sandnessjøen
Steinkjer

15,4

5,0

20,4

57,6

Stjørdal

0,0

0,0

0,0

27,1

0,00

Vesterålen

0,0

0,0

0,0

3,0

0,00

224,4

99,5

323,9

724,3

0,45

Tabell 8: Publikasjonspoeng nivå 1 og 2 fordelt på fagområde 2015 (gammel utregningsmodell)18

9,1

11,2

Faglige Publ.poeng
årsverk pr årsverk
158,2
0,2
34,7
20,3
1,0
20,3

Lærer, pedagogikk, idrett og kultur

71,9

19,6

91,4

243,8

0,4

Naturvitenskap

15,6

11,2

26,8

73,2

0,4

Samfunn og medier

71,2

24,0

95,2

124,1

0,8

Økonomi og administrasjon

31,0

24,5

55,5

104,7

0,5

224,4

99,6

323,9

724,3

0,4

Publikasjonspoeng
Helse og sosial
Ledelse

Nivå
1
25,6

Nivå 2
9,1

Totalt

For ytterligere spesifisering henvises til tabeller i vedlegg 4.
Strategien for Nord universitet er å øke forskningsaktiviteten slik at antall publikasjonspoeng per
faglig ansatt kommer på nivå med landets øvrige universiteter. Publiseringen på nivå 2 vil bli forsøkt
høynet. Dette skal blant annet skje ved å gjennomføre kompetanseutviklings- og rekrutteringsprogram.
Forskningsledelsen skal også styrkes gjennom målrettede opplæringsprogram.

Sammenliknbare universiteter
Ifølge NOKUTs kriterier, gjeldende studietilsynsforskrift, skal vitenskapelig produksjon ikke bare
være stabil, men også på linje med sammenliknbare institusjoner i samme institusjonskategori. I
NOKUTs drøftingssak til styret om tilsyn med akkrediteringen av institusjoner som fusjonerte 1.
januar 2016, ble det sammenstilt aggregerte nøkkeltall for alle de norske universitetene. På flere
områder scorer de klassiske universitetene høyere enn de nye universitetene, se tabell 1.
Det er opp til de sakkyndige til enhver tid å vurdere hva som er hensiktsmessig
sammenlikningsgrunnlag for den institusjonen som evalueres. For Nord universitet sitt vedkommende
er én mulighet å sammenlikne med de såkalte «nye universitetene». Dette er tidligere statlige
høyskoler som har oppnådd universitetsstatus gjennom NOKUTs akkreditering. Sammenlignet med de
klassiske universitetene er profilen på disse institusjonene mer preget av profesjonsutdanninger på
bachelornivå. De har også hatt kortere tid til å bygge opp sin forskningsvirksomhet sammenlignet med
universitetene i henholdsvis Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Den faglige profilen på de nye
universitetene kan også påvirke sammenlikningsgrunnlaget, slik eksempelvis NMBU med sin
naturvitenskapelige profil skiller seg fra universiteter med sterkere innslag av helsefag og pedagogiske
fag.
Uansett sammenlikningsgrunnlag vil Nord universitet komme ut med lavere andel førstestilling og
professor/dosent og lavere forskningsproduksjon enn de øvrige universitetene.
Figur 2 til 4 viser en sammenlikning over tid av forskningsproduksjonen ved institusjonene som utgjør
Nord universitet, med Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger. I tillegg vises tall for
Universitetet i Nordland. 2009 er benyttet som utgangspunkt fordi det var dette året som lå til grunn
for tallmaterialet som daværende Høgskolen i Bodø benyttet i sin søknad om universitetsstatus. Som
figurene viser, så var ikke forskjellene i publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk eller
førstestillingsårsverk stor mellom UiA og UiN i 2009. Mens UiA har hatt en sterk utvikling fra 2009
til 2014, så har UiN ikke hatt en like god utvikling i forskningen. Tall fra 2015 viser imidlertid en
positiv utvikling for fusjonspartene i Nord universitet.
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Figur 2: Antall publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk 2009–2015 ved Universitetet i Agder,
Universitetet i Nordland (Høgskolen i Bodø før 2011) og Universitetet i Stavanger, samt sammenslåtte
tall i 2014–2015 for institusjonene som utgjør Nord universitet (NU).

Figur 3: Antall publikasjonspoeng per vitenskapelig førstestillingsårsverk 2009–2015 ved
Universitetet i Agder, Universitetet i Nordland (Høgskolen i Bodø før 2011) og Universitetet i
Stavanger, samt sammenslåtte tall i 2014–2015 for institusjonene som utgjør Nord universitet.

Figur 4: Prosentandel forfatterandeler på nivå 2, 2009–2014 ved Universitetet i Agder, Universitetet i
Nordland (Høgskolen i Bodø før 2011) og Universitetet i Stavanger, samt sammenslåtte tall i 2014 for
institusjonene som utgjør Nord universitet.

Vurdering
HØY INTERNASJONAL KVALITET
Det foreligger ikke tilstrekkelige opplysninger til at vi kan vurdere om utdanning og FoU er av høy
internasjonal kvalitet. Nord universitet vil være tjent med å gi dette området høy prioritet, siden kravet
om høy internasjonal kvalitet vil få en sentral betydning for deres universitetsstatus når den reviderte
studiekvalitetsforskriften trer i kraft. Universitetet kan i tillegg til å forsterke arbeidet med
internasjonal utveksling av studenter og lærere ha stor nytte av fagstabens internasjonale nettverk og
erfaringer fra internasjonalt samarbeid i arbeidet med å utvikle utdanning og forskning med høy
internasjonal kvalitet.
STABIL UTDANNING
Det arbeidet Nord universitet nå har tatt fatt på, og som skal føre til at «like» studieprogram får
enhetlige studie- og utdanningsplaner, samme krav til læringsutbytte og forankring i felles fagmiljø,
vil kreve stor innsats fra både administrative og faglige. De involverte vil ventelig ha ulike
synspunkter, knyttet til blant annet faglig innhold, pedagogikk, digitalisering, administrative ordninger
og lokalisering. Prosessene kan bli langvarige.
Noen av fagområdene som etablerte seg på studiestedene mens HiNT og HiN var selvstendige
institusjoner, er ikke uten videre relevante for de satsingsområder som Nord universitet vil bygge sin
fremtid på. Det gjelder fagområder som IKT, musikkvitenskap, multimedieteknologi, spill- og
opplevelsesteknologi, teater- og skuespillerfag og den tidligere nevnte trafikklærerutdanningen.
Vi registrerer at det er svært tynn FoU-kopling til trafikklærerutdanningen i Stjørdal. Når nå
fagskoleutdanning har fått en tydelig plass innenfor norsk postgymnasial utdanning, bør dette brukes
som et utgangspunkt for å identifisere den mest yrkesrettete og praktisk orienterte utdanningen i Nord
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universitets utdanningsportefølje. Spørsmålet vi vil stille Nord universitet, er om universitetet ønsker å
styrke noen av sine praktiske utdanninger med mer forskning for å kunne opprettholde
akkrediteringen, eller om universitetsstatusen gjør det mer naturlig å overlate de mest praktiske
utdanningene til fagskolesystemet. Trafikklærerutdanningen er det fremste eksempelet på fagområder
hvor denne problemstillingen er relevant.
At enkelte studietilbud har et lavt studentopptak, kan forklares ved spesielle forhold knyttet til studiet.
For eksempel har Nord universitet et desentralisert studium i skuespillerfag i Oslo hvor det tas opp
seks studenter hvert tredje år. Selv om vi ser bort fra noen slike særegenheter, mener vi at antallet
studier med færre enn ti studenter (jf. tabell 6) er høyt. Departementets normtall er minimum 20
studenter19.
STABIL FORSKNING
En betydelig del av den kvaliteten som skal særprege høyere utdanning i Norge, skal ligge i
utdanningens samspill med FoU-virksomhet. Det finnes ikke universelle standarder for hvor stor FoUvirksomheten bør være hverken for universitetsutdanninger eller for norsk høyere utdanning generelt.
Ved å stille spesifikke minimumskrav til forskningen, for eksempel ved å kreve et bestemt antall
publikasjonspoeng på nivå en og to over tid, vil universitetet selv kunne få en tydelig indikator for å
følge opp hvorvidt universiteter oppfyller kravene til stabil forskningsaktivitet av høy internasjonal
kvalitet, slik akkrediteringskriteriene krever. Likevel er det en utfordring å finne gode indikatorer og
styringsparametere på om forskningsaktiviteten er tilstrekkelig. En ensidig vektlegging av
publikasjonspoeng vil styrke utdanningens forankring i vitenskapelige disipliner og fagområder. På
den annen side kan en slik akademisering fortrenge den formen for anvendt forskning og utvikling
som kan gi FoU-basert utdanning relevans for myndigheter og samfunnet for øvrig.
Alle høyere utdanningsinstitusjoner, også universitetene, stilles overfor ulike forventninger fra
myndighetenes side. De skal oppfylle akademiske krav, samtidig som de bidrar til næringslivets
verdiskaping og offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon. Fagmiljøene skal ha faglig bredde, og
eventuelle spesialistutdanninger skal etableres i brede fagmiljøer. Universitetene skal dyrke faglige
profiler som de har spesielle forutsetninger for å eksellere innen. Som tidligere nevnt har
Kunnskapsministeren uttalt at det er viktig at ikke alle institusjonene blir like, men at de jobber videre
for å utvikle det de allerede er gode på.
Med den sentrale plassen profesjonsstudier har i Nord universitet, er det tenkelig at en del
medarbeidere bidrar til faglig utvikling og gjennomfører utredningsprosjekter i samarbeid med
regionalt næringsliv og lokale myndigheter, heller enn forskning i mer akademisk forstand. Resultatet
av slik utredningsvirksomhet er ofte bidrag til praktiske løsninger, mer enn skrifter som gir
publikasjonspoeng. Tabellene 7 og 8 kan i så fall føre til at vi undervurderer den totale FoU –
virksomheten ved Nord universitet. På tross av det vil vi opprettholde inntrykket av at antallet
publikasjonspoeng er i underkant av hva som forventes å komme ut av forskningsvirksomheten ved et
universitet. Det kan også være vanskelig å vurdere om anvendt FoU i hovedsak holder det
internasjonale nivået som forventes av universiteter.
Slik doktorgradsområdene til nå har vært plassert, er det naturlig at den mest omfattende FoUvirksomheten foregår ved studiested Bodø. Nord universitet bør imidlertid tilstrebe en bedre balanse
mellom studiestedene både når det gjelder fagmiljøets profil og den vitenskapelige produksjonen.

19

Jf. tildelingsbrev for 2014:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/tildelingsbrev2014/tildelingsbrev_2014_uinordland.pdf

d. Forskerutdanningen
I ny og endret forskrift fra Kunnskapsdepartementet, standarder for akkreditering som universitet, er
det inkludert tre standarder om forskerutdanningene, jf. vedlegg 2:
«§ 3-8 (3) Institusjonen skal ha rett til å tildele doktorgrad alene på minst fire fagområder. De
fire doktorgradsstudiene skal være godt dekkende for institusjonens faglige profil. To av disse
skal være sentrale for regionale virksomheters verdiskapning, samtidig som fagområdene også
må ha nasjonal betydning.
§ 3-8 (4) Doktorgradsområdene skal dekke vesentlige deler av institusjonens faglige
virksomhet.
§ 3-8 (5) Institusjonen skal ha stabil forskerutdanning og dokumentere at den i gjennomsnitt
har uteksaminert minst fem doktorander på minst to av doktorgradsstudiene eller tilsvarende
stipendiatprogram per år over en treårsperiode. Hvert enkelt doktorgradsstudium skal over en
periode på fem år ha tatt opp i gjennomsnitt minst 15 stipendiater.»
Det må bemerkes at bestemmelsene i studiekvalitetsforskriften gjelder fra 1. januar 2019.
Standarden som fastsetter et krav om minst fire doktorgradsstudier for å få universitetsstatus, er en
justert videreføring av eksisterende standard og en av standardene som Høgskolen i Bodø ble vurdert
etter, da institusjonen ble akkreditert som Universitetet i Nordland i 2010.
Nord universitet viderefører Universitetet i Nordlands fire doktorgrader:
-

Bedriftsøkonomi, akkreditert i 2004
Sosiologi, akkreditert i 2005
Akvakultur, akkreditert i 2009
Studier av profesjonspraksis, akkreditert i 2009

De fire doktorgradsprogrammene må kunne sies å dekke studietilsynsforskriftens § 3-8 (4):
«Doktorgradsområdene skal dekke vesentlige sider ved virksomheten».
Hvert av de fem fakultetene som Nord universitet vil bestå av fra 1. januar 2017, vil ha
doktorgradsutdanning. De to fakultetene Fakultet for lærerutdanning og Fakultet for Sykepleie og
helsevitenskap vil dele en doktorgrad, og alle hovedområdene innen hvert av de to fakultetene vil
kunne rekruttere inn i doktorgradsprogrammet. For Nord universitet er det grunn til å legge særlig vekt
på § 3-8 (5) om stabil forskerutdanning.
«Institusjonen skal (…) dokumentere at den i gjennomsnitt har uteksaminert minst fem
doktorander på minst to av doktorgradsstudiene (…) over en treårsperiode. Hvert enkelt
doktorgradsstudium skal over en periode på fem år ha tatt opp i gjennomsnitt minst 15
stipendiater.»
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Krav til rekruttering og uteksaminering gjelder på akkrediteringstidspunktet. De fire
doktorgradsstudiene ved Nord universitet ble alle akkreditert ved Høgskolen i Bodø i årene 20042009. Doktorgradsstudiene har eksistert over såpass lang tid at krav til rekruttering og antall
doktorander har hatt mulighet til å bli realisert for alle doktorgradsprogrammene.
Tabell 9: Antall avtaler og kandidater ved Nord universitets ph.d.-programmer
Doktorgradsprogram
Bedriftsøkonomi
Sosiologi
Akvatisk biovitenskap
Profesjonspraksis

Totalt antall avtaler
2015 V 2014 H 2014 V
32
31
37
30
29
29
20
19
15
35
34
35

2013 H
42
28
15
29

2012 H
39
30
20
28

Kandidater
2015 2014
5
8
4
4
2
3
2
4

2013
8
6
4
1

Av tabell 9 fremgår at universitetet har tilfredsstillende antall ph.d.-avtaler på alle
doktorgradsprogrammene ifølge krav i KDs studiekvalitetsforskrift. Imidlertid antyder tallene for
kandidater at ikke alle fullfører til normert tid. For eksempel er det for doktorgradsprogrammet
Akvatisk biovitenskap 20 avtaler i 2012, mens det tre år etter uteksamineres kun to kandidater.
Stabil rekruttering og kandidatproduksjon krever at fakultetene har en veltilpasset
veiledningskapasitet. Hvert program skal etter dagens regler ha minst 8 årsverk med
førstestillingskompetanse, hvorav minst seks er i heltids kombinerte forsknings- og
undervisningsstillinger og minst 4 har professorkompetanse.
For akkreditering av doktorgradsprogram gjelder det også at fagmiljøet skal drive aktiv forskning. Det
foreligger ikke etablert praksis for hvordan dette uttrykket «aktiv forskning» skal forstås. I Nord
universitets notat «Faglig organisering» operasjonaliseres begrepet gjennom publikasjonspoeng20:
-

Svakt krav: Minimum en del av et publikasjonspoeng i løpet av de tre siste årene.
Middels krav: Et publikasjonspoeng i løpet av de tre siste årene.
Strengt krav: Tre publikasjonspoeng de tre siste årene.

Etter eget utsagn vil Nord universitet tilfredsstille kravet til minst 8 aktive forskere i henhold til
middel-nivået på alle de fire doktorgradsområdene. Professorandelen i fagmiljøene oppgis ikke.
Tabell 10: Fagmiljøet tilknyttet de ulike doktorgradsstudiene, samt deres forskningsresultater 2015

Doktorgradsprogram

Antall
aktive
forskere
(svakt
krav)

Aktive
II’ere

Antall
årsverk aktive
forskere
(inkl.
II’ere)

Publikasjonspoeng per
Publikasjons- årsverk
aktive
poeng 2015
forskere
(inkl. II’ere)

Bedriftsøkonomi

35

10

37,1

44,6

1,20

Sosiologi

34

2

32,7

51,1

1,56

Akvatisk biovitenskap

23

2

21,5

14,1

0,66

0,90
Profesjonskunnskap
24
3
23,9
21,6
I tabellen tas det utgangspunkt i både aktive og potensielle faglige bidragsytere i de ulike
doktorgradsprogrammene. Utdrag fra oversikten «Aktive forskere ved ph.d.-program» sendt fra Nord universitet
til NOKUT 12. august 2016.
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«Faglig organisering». Komiteinnstilling vedlagt Strategisk plan 2016 – 2020. Nord universitet 2016.

Tabell 10 viser oversikt over forskningsresultatene i 2015 til fagmiljøene tilknyttet
doktorgradsprogrammene ved Nord universitet. Universitetet har også opplyst om
forskningsresultatene i 2014 og 2013. Resultatene for 2015 er imidlertid jevnt over en del bedre enn i
foregående år. Likevel er andelen publikasjonspoeng per årsverk lavt blant fagmiljøet både i akvatisk
biovitenskap og profesjonskunnskap.
Sakspapirene med strategisk plan og faglig organisering til universitetets styremøte 23.06.2016
forteller at institusjonen arbeider bevisst og målrettet for å styrke og videreutvikle
doktorgradsprogrammene og holde seg innenfor de produksjonstallene som kreves for å opprettholde
akkrediteringen. Universitetet samarbeider med andre universiteter, blant annet om felles
forskerskoler, og arbeider med kvalitetsutvikling.

Vurdering
Selv om Nord universitet har operert med fire doktorgradstilbud siden det siste ble akkreditert i 2009,
viser oversikten i tabell 9 at universitetet må fokusere på veiledning og gjennomføring i
doktorgradsstudiene. Med det nye kravet til gjennomsnittlig fem kandidater årlig, gjeldende fra 1.
januar 2019, vil nåværende antall doktorander bli for lavt for akvatisk biovitenskap og studier av
profesjonspraksis.
Universitetet selv ser et stort potensial i tildelingen av 35 nye stipendiathjemler fra
Kunnskapsdepartementet og i en integrering i programmene av stipendiatstillingene fra de
innfusjonerte høgskolene. En økning i kandidatproduksjonen krever også at Nord universitet har fokus
på veiledningskapasitet og –kompetanse.
Nord universitet må også være spesielt oppmerksom på at kvalitetskravene i doktorgradsprogrammene
oppfylles til enhver tid. Det gjelder ikke minst i forhold til et forsterket, fremtidig krav om at
doktorgradsprogrammene også skal kunne dokumentere et høyt internasjonalt nivå.
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4. Oppsummering
a. Bakgrunn
Strukturmeldingen (Meld. St. 18 (2014–2015)), har banet vei for betydelige fusjonsprosesser i høyere
utdanning. Politisk er målet å stimulere til færre og sterkere institusjoner og dermed bedre kvalitet. 1.
januar 2016 var starten for tre større fusjoner innenfor statlig sektor: NTNU (Norges teknisknaturvitenskapelige universitet), UiT (Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet) og Nord
universitet fusjonerte hver for seg med to eller tre høyskoler. I møte 29. oktober 2015 ble NOKUTs
styre orientert om de tre fusjonene. Sammenlignende data viste at Nord universitet ville starte med et
utfordrende lavt nivå på vitenskapelig produksjon, andel førstestillingskompetanse, andel
professor/dosent og forskerutdanning, områder som spesielt bidrar til å løfte institusjonen opp på
universitetsnivå.
Det tar tid å utvikle seg til et helhetlig universitet, ikke minst når to av fusjonspartene ikke er på
universitetsnivå i utgangspunktet. Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift ble revidert 24.
juni 2016. Forskriften fastsetter strengere krav til institusjoner som ønsker å bli universitet. For
institusjoner som allerede er universiteter, deriblant Nord universitet, gjelder det
overgangsbestemmelser fram til årsskiftet 2018/2019. Vurderingene i denne saken legger de nye
bestemmelsene til grunn. Det er disse bestemmelsene som universitetet må forholde seg til i fremtiden.
På grunn av overgangsbestemmelser for eksisterende universiteter, gitt i den nye
studiekvalitetsforskriften, kunne NOKUT avsette spesielt god tid for akkurat dette tilsynet.
Denne rapporten har presentert resultatet av et innledende tilsyn med universitetsakkrediteringen til
Nord universitet. NOKUT ga oppdraget til tre nåværende og tidligere rektorer for norske universiteter
og høyskoler. Vurderingene deres er nedfelt i denne rapporten. Rapporten skal brukes som grunnlag
for NOKUTs styre når beslutningen tas om videre fremdrift i tilsyn med Nord universitet.

b. Vurderinger og råd til NOKUTs tilsyn
Utviklingen av norsk høyere utdanning i tiårene rundt årtusenskiftet er historien om en gradvis
utvisking av de prinsipielle skillene mellom universiteter, vitenskapelige høyskoler og statlige
høgskoler. Alle institusjonstypene driver både forskning og utdanning – og utdanning på alle nivå:
bachelor, master og ph.d. Stillingsstrukturen er ens, finansieringssystemet er ens, rapporteringskravene
er de samme. Kort sagt stilles mange av de samme kravene til høgskoler som til universiteter. Det er
imidlertid anerkjent at de opprinnelige universitetene (UiO, UiB, UiT og NTNU) har høyere andel
forskning og utvikling (FoU) enn høgskolene og de nye universitetene har hatt mulighet til å utvikle.
De fire opprinnelige universitetene står også for en betydelig større andel av doktorgradsutdanningen
og forskningsproduksjonen enn de øvrige institusjonene. Tilsvarende er det store likhetsstrekk mellom
de nye universitetene, spesielt rundt profesjonsutdanning, og prosessen frem til å bli universiteter, der
utviklingen av forskerutdanningene har spilt en sentral rolle.
Som grunnlag for vurdering av kvalitet tar vi utgangspunkt i forslag til ny studietilsynsforskrift som
sier at den samlede kompetansen skal være på nivå med sammenlignbare institusjoner i samme
institusjonskategori (§ 3-1 (6)), og finner det hensiktsmessig å sammenlikne resultater fra Nord
universitet med tilsvarende data fra Universitetene i Agder og Stavanger.

Nord universitet har mange og forskjellige studiesteder. Etter vår mening er universitetsprofilen og
studentenes nærhet til fagmiljø og FoU svært forskjellig mellom studiestedene. Hensikten med
strukturreformen har vært å oppnå bedre kvalitet, og Kunnskapsdepartementet har skjerpet kravene for
å bli universitet. Fusjonene fører til at institusjoner med flere studiesteder blir vanlig, særlig for
universitetene. De nye forskriftene fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT omhandler ikke enheter
under institusjonsnivået.
Nord universitet har rutiner for oppretting av nye studier og revidering av etablerte studier, men
fortsatt har det ny-fusjonerte universitetet ikke et helhetlig system for kvalitetssikring. Vi har notert
oss at Nord universitet vil etablere et helhetlig system i løpet av høsten 2016.


Vår anbefaling til NOKUT er å iverksette tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved
Nord universitet så tidlig som det er praktisk mulig i forhold til forskriftsendringene.

c. Vurderinger og råd til Nord universitet
Som ett av de nye universitetene er Nord universitet en kombinasjon av et akademisk universitet, et
profesjonsuniversitet og et regionalt kunnskapssenter for FoU-basert høyere utdanning. Nettopp denne
kombinasjonen skaper spesielle utfordringer forbundet med å imøtekomme akkrediteringskravene til
universiteter, samtidig som kombinasjonen åpner for å utvikle et unikt universitet tilpasset
profesjoners og næringslivets kompetansebehov og med en forskning som også er konsentrert om
kunnskapsbehov i profesjon og region.
Virksomheten til Nord universitet foregår på ni studiesteder. Selv om nettverket av studiesteder i
utgangspunktet kan fungere som et effektivt system for logistikk og distribusjon, er systemet sårbart.
Flere av studiestedene ved Nord universitet er i dag for små til å utvikle slagkraftige fagmiljøer. Nord
universitet legger selv vekt på at studiestedene bør ha gjenkjennbar universitetsprofil. Da bør hvert
studiested sikres et minimum av faglig bærekraft i form av fagmiljø og studieportefølje. Bruk av
faglige medarbeidere på tvers av studiesteder kan bidra til dette, men universitetet risikerer samtidig å
tappe sentrale fagmiljøer for viktige fagressurser.
Fusjonen har økt den totale størrelsen på fagmiljøet, særlig innen profesjonsfagene, men redusert
andelen av førstestillingskompetente og professor / dosent, som allerede i utgangspunktet var lav for
Universitetet i Nordland. Andelen førstestillingskompetente og professor / dosent er lav både i forhold
til sammenlignbare institusjoner og i forhold til fremtidige krav til «høy internasjonal kvalitet». Kritisk
lave tall for akademisk kompetanse fremkommer både på fagområder, fakultetsnivå og på
studiestedene. Nord universitet legger vekt på samhandling mellom studiestedene ved å tilrettelegge
for hensiktsmessig bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for derved å bygge virtuelle
fagmiljøer der enkeltstående ansatte på små studiesteder kan koples til faggrupper på større
studiesteder. Et stykke på vei kan det kompensere for ulempene ved små studiesteder, men ikke
fullstendig.
Fagprofilen er, etter vår mening, preget av tiden før fusjon og ikke tydelig nok relevant for og på
høyde med Nord universitets faglige prioriteringer og ambisjoner. Det tilføres imidlertid en betydelig
FoU-innsats med de innfusjonerte medarbeidere, og denne kan representere en ressurs med tanke på
Nord universitets videre utvikling. På tross av økning i vitenskapelig publikasjon i 2015 fremstår Nord
universitet som det svakeste av alle norske universiteter, vurdert ut fra vitenskapelig produksjon. Nord
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universitet må øke fagstabens akademiske kompetanse og øke omfanget av publisering i
vitenskapelige tidsskrifter.
Her har vi kun vurdert resultater av FoU-arbeid som resulterer i publikasjoner. Vi forventer at
universitetet også har en betydelig FoU-virksomheten som rettes inn mot praktiske behov i
profesjonelle yrker og næringslivet, der kriteriet på vellykket forskning også kan være at den bidrar til
å finne løsninger på praktiske utfordringer. Slik kunnskapsutvikling må også kunne dokumenteres.
Forskerutdanningen har en spesiell betydning for akkreditering av universiteter og vitenskapelige
høyskoler. Nord universitet legger i første omgang vekt på å videreføre de fire doktorgradstilbudene
som ble drevet av Universitetet i Nordland. Disse er tilpasset Nord universitets faglige profil i den
forstand at alle de fem fakultetene som universitetet skal bestå av fra 1. januar 2017, er knyttet til et
doktorgradsprogram. Riktignok vil Fakultet for lærerutdanning og Fakultet for Sykepleie og
helsevitenskap dele/ha en felles doktorgrad. Vurdert i forhold til de nye bestemmelsene som er
gjeldende fra 1. januar 2019, er produksjonen av doktorander fra to av de fire programmene for lav.
Nord universitet bør legge stor vekt på rekruttering av stipendiater og deres gjennomføring av
doktorgradsutdanningen. Kvalitetskravene til doktorgradsprogrammene må oppfylles til enhver tid. De
nye kravene til høy internasjonal kvalitet, jf. forslag til ny studiekvalitetsforskrift, er spesielt viktige
som fremtidige kvalitetsmål for doktorgradsstudiene. For å dokumentere denne kvaliteten er det verdt
å merke seg at institusjonene skal evaluere faglig nivå og resultater både på bachelor-, master- og
ph.d.-nivå (merknad til § 3-4). I en situasjon der forskningen har høy prioritet, må institusjonen
samtidig opprettholde et høyt ambisjonsnivå for bachelorstudier.
Avslutningsvis vil vi også understreke betydningen av kulturutvikling, som det gjøres i universitetets
strategiske plan 2016-2020. For flere fagmiljøer vil kompetanseheving, spesielt i forhold til forskning,
kreve kulturendring. I små høyskolemiljøer har de ansatte gjerne mer generalistkompetanse. De har
måttet kunne litt om mye for å gi studentene bredde i undervisningen. Men skal man dyrke frem høy
kompetanse, må fagmiljøet som nevnt også spesialisere seg. Fagmiljø som har brukt det meste av tiden
på undervisning, må styrke erkjennelsen av at utdanning på universitetsnivå må være forskningsbasert.
Til dette trengs et trykk på kulturendring.
Vår samlete vurdering er at fusjonen har gjort det mer utfordrende for universitetet å oppfylle
akademiske kvalifikasjonskrav sammenlignet med Universitetet i Nordland før fusjonen. Her vil vi
tilføye at fusjonen samtidig har bidratt til å øke universitetets totale tilgang på faglige ressurser og
utvidet det regionale distribusjonsnettet på en måte som gir Nord universitet unike muligheter til
dialog med regionens næringsliv og distrikter. Situasjonen er paradoksal i den forstand at fusjonen
øker sårbarheten for å komme under minstekravet til vitenskapelige kompetanse samtidig som den har
gitt Nord universitet økte ressurser og muligheter til å utvikle Nord universitet til en unik kombinasjon
av disiplinbasert forskning, anvendte profesjonsstudier og regional distribusjon.

Vår anbefaling til Nord universitet er å vektlegge faglig styrke, utvikling og konsolidering av
- studiesteder og studieportefølje
- fagmiljø og FoU-produksjon
- helhetlig kulturutvikling for universitetet
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VEDLEGG 1
Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift. Bestemmelser for akkreditering som universitet.

Kunnskapsdepartementets gjeldende forskrift
2016 og utfyllende kriterier fra NOKUT

Endret forskrift, gyldig fra 2017 og 2018
(overgangsbestemmelser)21

GENERELLE BESTEMMELSER FOR INSTITUSJONSAKKREDITERING
§ 3-3 (3) a) Institusjonens primærvirksomhet
§ 3-5 (2) Institusjonens primærvirksomhet
skal være høyere utdanning, forskning eller
skal være høyere utdanning, forskning eller
kunstnerisk utviklingsarbeid, faglig
kunstnerisk utviklingsarbeid, faglig
utviklingsarbeid samt formidling.
utviklingsarbeid og formidling.
NOKUT § 5-1: Institusjonens primærvirksomhet skal
være tydelig avgrenset fra annen virksomhet.

§ 3-3 (3) b) Institusjonens organisering og
infrastruktur skal være tilpasset virksomheten.

§ 3-5 (3) Institusjonens organisering og
infrastruktur skal være tilpasset virksomheten.

NOKUT § 5-2: Institusjonen skal
ha tilfredsstillende studieadministrative tjenester og
informasjon til studentene
ha tilfredsstillende ressurser og fasiliteter i form av
lokaler, utstyr og bibliotek som er tilpasset
primærvirksomheten og som utgjør et fullt forsvarlig
lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte
ha tilfredsstillende rutiner for oppretting av nye
studier og revidering av etablerte studier
ha tilfredsstillende rutiner for å ivareta de ansattes
kompetanseutvikling knyttet til primæroppgavene
legge til rette for studentdemokrati og studenters
deltakelse i beslutningsprosesser.

§ 3-5 (4) NOKUT skal gjennomføre en
helhetlig vurdering av om institusjonens
organisering, kvalitetsarbeid og resultater er
tilstrekkelig til at institusjonen kan bære
fullmaktene institusjonsakkrediteringen gir.
Institusjonen skal dokumentere at kravene i
lover og forskrifter er oppfylt.
STANDARDER FOR AKKREDITERING SOM UNIVERSITET
§ 3-8 (1) Institusjonen skal ha tilstrekkelig antall
§ 3-3 (3) d) Institusjonen skal ha ansatte i
ansatte med høy faglig kompetanse innenfor
undervisnings- og forskerstilling på de
utdanning, forskning eller kunstnerisk
fagområdene som inngår i studiene.
NOKUT § 5-4: Det skal være tilstrekkelig antall
utviklingsarbeid, faglig utviklingsarbeid og
ansatte til å dekke undervisnings-, forsknings- og
formidling innenfor institusjonens faglige
utviklingsoppgavene i institusjonens fagområder. De
virksomhet.
ansatte skal ha en relevant kompetanseprofil.

* § 3-3 (3) c) Institusjonen skal ha stabil
forsknings-, og faglig eller kunstnerisk
utviklingsvirksomhet av høy kvalitet relatert til
sine fagområder.
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§ 3-8 (2) Institusjonen skal ha stabil utdanning,
forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid og
faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal
kvalitet.

NOKUT har ikke utfyllende kriterier til de siste endringene. NOKUT vil sende revidert studietilsynsforskrift på høring i sektoren i
september 2016.

NOKUT § 5-3: Institusjonens forsknings- og faglige
eller kunstneriske utviklingsvirksomhet skal utføres i
samspill med utdanningsvirksomheten.
Vitenskapelig produksjon skal være stabil og på nivå
med sammenliknbare universiteter.
Faglig og kunstnerisk utviklingsvirksomhet skal være
dokumentert og av høy kvalitet.

§ 3-3 (3) e) Institusjonen skal ha akkreditering
for minst fem studietilbud av minst fem års
varighet, samlet eller som integrerte studieløp,
som gir rett til å tildele høyere grad alene, samt
lavere grads utdanninger innenfor flere
fagområder. Institusjonen skal ha uteksaminert
kandidater på lavere og høyere grads nivå på de
fleste av disse fagområdene.

§ 3-8 (6) Institusjonen skal alene ha
akkreditering for minst fem studietilbud på
høyere grads nivå. Institusjonen skal ha
uteksaminert kandidater på lavere og høyere
grads nivå på alle studietilbud innenfor
doktorgradsområdene.

NOKUT § 5-5: Institusjonen skal ha jevnlig opptak
av studenter og en tilfredsstillende
gjennomstrømning og kandidatproduksjon.

* § 3-3 (3) f) Institusjonen skal ha en stabil
forskerutdanning og rett til å tildele doktorgrad
alene på minst fire fagområder. To av disse skal
være sentrale i forhold til regionale
virksomheters verdiskapning, samtidig som
fagområdene har nasjonal betydning. Den ene av
de fire doktorgradene kan utgjøres av
stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid
som institusjonen har fått akkreditering for, jf §
3-1 tredje ledd.
NOKUT § 5-6: Institusjonen skal ha minst fire
doktorgradsutdanninger med jevnlig opptak av et
rimelig antall kandidater. For minst to av
doktorgradsutdanningene kreves det at kandidater har
disputert innen rimelig tid. For to av
doktorgradsutdanningene er minstekravet at et
rimelig antall kandidater i minst to år har hatt
tilfredsstillende progresjon i doktorgradsløpet.

§ 3-3 (3) e) Institusjonen skal være tilknyttet
nasjonale og internasjonale nettverk innenfor
høyere utdanning, forskning og faglig eller
kunstnerisk utviklingsarbeid, og skal delta i det
nasjonale samarbeidet som gjelder
forskerutdanning og eventuelt tilsvarende
kunstnerisk stipendprogram.

§ 3-8 (3) Institusjonen skal ha rett til å tildele
doktorgrad alene på minst fire fagområder. De
fire doktorgradsstudiene skal være godt
dekkende for institusjonens faglige profil. To av
disse skal være sentrale for regionale
virksomheters verdiskapning, samtidig som
fagområdene også må ha nasjonal betydning.
Akkreditert deltakelse i stipendiatprogrammet
for kunstnerisk utviklingsarbeid, jf. § 3-4, kan
telle som én doktorgrad.
§ 3-8 (4) Doktorgradsområdene skal dekke
vesentlige deler av institusjonens faglige
virksomhet.
§ 3-8 (5) Institusjonen skal ha stabil
forskerutdanning og dokumentere at den i
gjennomsnitt har uteksaminert minst fem
doktorander på minst to av doktorgradsstudiene
eller tilsvarende stipendiatprogram per år over
en treårsperiode. Hvert enkelt
doktorgradsstudium skal over en periode på fem
år ha tatt opp i gjennomsnitt minst 15
stipendiater.
§ 3-8 (7) Institusjonen skal delta aktivt i
nasjonale og internasjonale nettverk innenfor
høyere utdanning, forskning eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
Institusjonen skal delta i nasjonale samarbeid
om forskerutdanning og eventuelt tilsvarende for
stipendiatprogrammet for kunstnerisk
utviklingsarbeid, jf. § 3-4.
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VEDLEGG 2
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VEDLEGG 3
Publikasjonspoeng på fagområdet, fordelt på studiested 2015
Publikasjonspoeng
Publikasjonspoeng
Fagområde – studiested
totalt
Faglige årsverk per faglig årsverk
Helse og sosial – totalt
34,71
165,15
0,21
Bodø
23,02
47,20
0,49
Levanger
7,06
35,10
0,20
Mo i Rana
1,00
16,70
0,06
Namsos
1,67
54,45
0,03
Sandnessjøen
1,96
8,70
0,23
Vesterålen
0,00
3,00
0,00
Ledelse
Bodø
Levanger
Steinkjer

20,30
11,47
2,00
6,83

20,30
9,80
7,30
3,20

1,00
1,17
0,27
2,13

Lærer, pedagogikk, idrett og kultur
Bodø
Levanger
Nesna

91,43
32,68
27,93
30,82

256,84
84,28
108,45
64,11

0,36
0,39
0,26
0,48

Naturvitenskap
Bodø
Steinkjer

26,83
23,77
3,06

74,20
49,70
24,50

0,36
0,48
0,12

Samfunn og medier
Bodø
Levanger
Steinkjer
Stjørdal

95,15
84,43
2,70
8,02
0,00

128,13
75,43
2,00
22,60
28,10

0,74
1,12
1,35
0,35
0,00

Økonomi og administrasjon
Bodø
Levanger
Mo i Rana
Steinkjer

55,48
47,22
0,00
5,77
2,50

106,7
77,60
1,00
16,80
11,30

0,52
0,61
0,00
0,34
0,22

323,91

752,32

0,43

Totalt

VEDLEGG 3
Publikasjonspoeng på studiested, fordelt på fagområde 2015
Publikasjonspoeng
Publikasjonspoeng
Studiested – fagområde
Faglige årsverk
totalt
per faglig årsverk
Bodø
222,59
344,01
0,65
Helse og sosial
23,02
47,20
0,49
Ledelse
11,47
9,80
1,17
Lærer, pedagogikk, idrett og kultur
32,68
84,28
0,39
Naturvitenskap
23,77
49,70
0,48
Samfunn og medier
84,43
75,43
1,12
Økonomi og administrasjon
47,22
77,60
0,61
Levanger
Helse og sosial
Ledelse
Lærer, pedagogikk, idrett og kultur
Samfunn og medier
Økonomi og administrasjon

39,70
7,06
2,00
27,93
2,70
0,00

153,85
35,10
7,30
108,45
2,00
1,00

0,26
0,20
0,27
0,26
1,35
0,00

Mo i Rana
Helse og sosial
Økonomi og administrasjon

6,77
1,00
5,77

33,50
16,70
16,80

0,20
0,06
0,34

Namsos
Helse og sosial

1,67
1,67

54,45
54,45

0,03
0,03

30,82
30,82

64,11
64,11

0,48
0,48

1,96
1,96

8,70
8,70

0,23
0,23

20,42
6,83
3,06
8,02
2,50

61,60
3,20
24,50
22,60
11,30

0,33
2,13
0,12
0,35
0,22

Stjørdal
Samfunn og medier

0,00
0,00

28,10
28,10

0,00
0,00

Vesterålen
Helse og sosial

0,00
0,00

3,00
3,00

0,00
0,00

323,91

752,32

0,43

Nesna
Lærer, pedagogikk, idrett og kultur
Sandnessjøen
Helse og sosial
Steinkjer
Ledelse
Naturvitenskap
Samfunn og medier
Økonomi og administrasjon

Totalt
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NORD UNIVERSITETS STUDIEPORTEFØLJE FOR STUDIEÅRET 2017 - 2018; OM
STYRETS VEDTAK 26.10.2016 OG STATUS PR I DAG
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering, men ber samtidig studiesjefen sørge for
ryddighet framover omkring den samlede studieporteføljen (bevilgningsfinansierte studier)
til universitetet.

Saksframstilling
Bakgrunn
Styret for Nord universitet vedtok 26. oktober 2016 endelig studieportefølje for studieåret 20172018, for alle bevilgningsfinansierte studier. Styresaken er vedlagt. Studieporteføljen ble meldt inn av
«de gamle» fakultet tilhørende tidligere Universitetet i Nordland og «de gamle» avdelingene
tilhørende tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag. Ny fakultetsstruktur ble implementert fra 1. januar
2017.
Det har framkommet en rekke endringer i opprinnelig vedtatt studieportefølje, både i form av
formelle vedtak av rektor (som er delegert myndighet til å justere på styrets vedtak) og formelle
vedtak fra dekaner ved de nye fakultetene. I tillegg er det avdekket ulik praksis omkring vedtatt
studieportefølje, da noen av fakultetene plutselig ønsker annonsert på Lokalt opptak en rekke
mindre studieprogrammer.
Rektor har gjennom rektorvedtak vedtatt følgende endringer i forhold til styrets vedtak:
Dato
09.12.2016
21.12.2016

Program
Bachelor i sykepleie
Bachelor i revisjon

21.12.2016
21.12.2016
17.02.2017

MBA i luftfartsledelse
MBA
Årsstudium i maritim økonomi
og ledelse
Joint Master Degree in Public
Sector Economy

17.02.2017

Stp Org.
180 Deltid
180 Heltid
90 Deltid
90 Deltid
60 Deltid
120 Heltid

Studiested
Namsos
Steinkjer
Bodø
Bodø
Stjørdal
Bodø

Endring
Trukket fra SO
Trukket fra SO

Bodø /
Ukraina

Søknad om etablering av
programmet trukket, og
dermed trukket fra LOK

Trukket fra LOK
Endret fra Steinkjer
Trukket fra LOK

Dekanene ved det enkelte fakultet kan vedta endringer for studier på 30 studiepoeng eller mindre,
jamfør Forskrift om studier og eksamen for Nord universitet (§ 3-2). Nedenfor følger oversikt over
dekanvedtak mottatt som melding om endring av vedtatt studieportefølje.
Dekanvedtak Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV):
Dato
01.12.2016

01.12.2016

Program
Introduction to Norwegian
society, welfare, development and language
Northern Scandinavian Politics
and Society

Stp Org.
30 Heltid

30 Heltid

Studiested Endring
Bodø
Annonseres for
internasjonale studenter
(semesterpakke)
Bodø
Annonseres for
internasjonale studenter
(semesterpakke)

Dekanvedtak Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH):
Dato
26.01.2017
30.01.2017
02.02.2017

Program
Hverdagsrehabilitering
Helsepedagogikk for
helsepersonell og brukere
Videreutdanning i
kunnskapsbasert eldreomsorg

Stp Org.
30 Deltid
30 Deltid
60 Deltid

Studiested Endring
Bodø
Trukket fra LOK
Bodø
Trukket fra LOK
Levanger

Trukket fra LOK

I tillegg til ovennevnte formelle beslutninger fra fakultetene er det mottatt en rekke meldinger om
endringer i studieporteføljen fra øvrige fakultet, og da først og fremst studier som skal annonseres.
Endelig status for samlet studieportefølje 2017-2018 presenteres i møtet.

Vurdering
Det er viktig å ha god oversikt og styring over den samlede studieporteføljen. Som følge av fusjonen
har styret vært opptatt av samordning av studieporteføljen. Dette har til en viss grad skjedd, men
fortsatt gjenstår mye. I tillegg påpeker NOKUT i sin rapport fra innledende tilsyn med Nord
universitet (desember 2016) at universitetet mangler en helhetlig studieportefølje, og ber
universitetet blant annet vurdere mengden av studiesteder og hvordan arbeidet med
studieprogrammene er organisert. Prorektor har for øvrig fått ansvar for eget prosjekt knyttet til
studieporteføljen.
I tillegg til de bevilgningsfinansierte studieprogrammene har Nord universitet også en rekke eksternt
finansierte studier, såkalte BOA studier (Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet). Dette gjelder
eksempelvis etter- og videreutdanning til lærere, som finansieres av Kunnskapsdepartementet, men
også en rekke andre tilbud. Området eksternt finansierte studier framstår samlet som noe
uoversiktlig i dag.

Vedlegg:
Protokoll fra styresak 105/2016: Endelig studieportefølje 2017-2018 for Nord universitet

Styresak 105/2016 Endelig studieportefølje for studieåret 2017-2018
1. Styret vedtar den samlede studieporteføljen for Nord universitetet for studieåret
2017–2018, samt nedlegging av studier som vist nedenfor.
Følgende studier inngår i studieporteføljen (bevilgningsfinansiert over 30 stp, samt
30 stp og mindre):
Bevilgningsfinansierte studier over 30 studiepoeng:
Studieprogram
Grunnstudium
Årsstudium i utmarksforvaltning
Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn
Årsstudium i husdyrvelferd
Bachelor i utmarksforvaltning
Bachelor i naturforvaltning
Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon
Bachelor i biologi
Bachelor i havbruksdrift og ledelse
Bachelor i økonomi og landbruk
Bachelor i dyrepleie
Joint Bachelor Degree in Animal Science
Master i biologi og akvakultur
PhD i akvatisk biovitenskap
Bachelor i internasjonal markedsføring
Innovasjon og entreprenørskap
Mellomledelse
HR og lønnsarbeid
Grunnleggende regnskap
Årsstudium i maritim økonomi og ledelse
Årsstudium i økonomi og ledelse

Årsstudium i økonomi, markedsføring og ledelse
Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i regnskap
Bachelor i revisjon
Bachelor i eiendomsmegling
Siviløkonom / Master of Science in Business
Siviløkonom / Master of Science in Business
Siviløkonom / Master of Science in Energy Management
PhD i bedriftsøkonomi
MBA

MBA i ledelse
MBA i luftfartsledelse
MBA i teknologiledelse
Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse
Årsstudium i informasjonssystemer
Bachelor i informasjonssystemer
Høgskolekandidatstudium trafikklærer
Grunnskolelærerutdanning master 1-7

Grunnskolelærerutdanning master 5-10

Bachelor barnehagelærerutdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
Årsstudium i spesialpedagogikk
Master i tilpassa opplæring
Master i logopedi
Master i praktisk kunnskap

SO/LOK
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO / LOK
SO
SO
SO
SO
LOK
LOK
SO

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK

Fakultet
FBA
FBA
FBA
FBA
FBA
FBA
FBA
FBA
FBA
FBA
FBA
FBA
FBA
FBA
FBA
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU

Programkode
Sted
BODØ
GRUNN
STEINKJER 223
STEINKJER 38
STEINKJER 99
STEINKJER 224
STEINKJER 388
STEINKJER 321
BABII
BODØ
BODØ
BAHBL
STEINKJER ØKOLAND
BODØ
BADYR
BODØ
BAANIMAL
BODØ
MABIO
BODØ
DRGAK
EMMMP
BODØ
STEINKJER ÅRINNENTFU
STEINKJER ÅRMELLOMFU
STEINKJER ÅRHRLØNNFU
STEINKJER ÅRGRRFU
MARØK
BODØ
BODØ
MO I RANA
STEINKJER
BODØ
BEDØKBO
MO I RANA BEDØKHE
BODØ
MO I RANA
STEINKJER
BODØ
STEINKJER
BODØ
STEINKJER
BODØ
BAEME
BODØ
MSB5
BODØ
MABED
BODØ
MAENM
BODØ
DRGAK
VESTERÅLEN MBAVE
BODØ
MBAE
STEINKJER MBATR
BODØ
MBALED
MBAL
BODØ
MO I RANA MBATEK
BODØ
MASIK
MO I RANA INSÅ
MO I RANA INSBA
STJØRDAL TLBTA
BODØ
LEVANGER
MO I RANA /NESNA (1)
BODØ
LEVANGER
MO I RANA /NESNA (1)
BLU
BODØ
BODØ
BLUS
NESNA
NE-BLU
LEVANGER BLU-NT
LEVANGER (2BLD
BODØ/LEVANPPAN
BODØ/LEVANPPUY (ny kode)
LEVANGER 60SPE
BODØ
MASPT
BODØ
MALOGO
BODØ
MAPRO

Heltidsandel Organisering Studieplasser H17
Campus
50
100
Campus
10
100
100
Campus
30
100
Campus
20
100
Campus
25
100
Campus
10
100
Campus
25
Campus
100
26
Campus
37
100
Campus
10
100
30
100
Campus
100
30
Campus
100
Campus
35
100
Campus
7
100
Campus
40
50ett/samlinger
20
50ett/samlinger
20
50ett/samlinger
20
50ett/samlinger
20
100
Campus
25
100
Campus
40
100
Campus
20
100
Campus
60
50
Samlinger
50
50
Samlinger
30
100
Campus
60
100
Campus
30
100
Campus
80
100
Campus
20
100
Campus
10
100
Campus
20
100
Campus
20
Campus
30
100
100
Campus
20
100
Campus
80
100
Campus
15
100
Campus
50
Samlinger
30
50
Samlinger
50
50
Samlinger
50
Samlinger
50
50
50
Samlinger
30
50
Samlinger
40
75
Samlinger
30
100
Campus
25
100
Campus
20
100
Campus
100
100
Campus
60
100
Campus
60
100
Samlinger
40
100
Campus
50
100
Campus
50
100
Samlinger
30
100
Campus
30
100
Samlinger
30
75
Samlinger
35
100
Campus
60
75
Samlinger
35
50ett/samlinger
50
50ett/samlinger
75
75
Samlinger
50
100
Campus
50
100
Campus
20
50
Samlinger
20

Årsstudium i friluftsliv

SO
SO
SO
SO
SO
LOK
SO
SO
SO
LOK
SO
SO
SO
SO
LOK
SO
SO
SO
SO
LOK
LOK
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
LOK
LOK
LOK
LOK
LOK
SO
SO
SO
SO
SO
SO
LOK
SO
LOK
SO
SO
SO
LOK
LOK
LOK
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
LOK
LOK
LOK
SO/LOK
SO/LOK
SO/LOK
SO
SO
SO
SO
SO

FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FLU
FSH
FSH
FSH
FSH
FSH
FSH
FSH
FSH
FSH
FSH
FSH
FSH
FSH
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV
FSv
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV
FSV

100
Campus
BODØ
FRI1
100
Campus
LEVANGER 20FRI
100
Campus
BODØ
PT
BODØ
GID
100
Campus
100
Campus
LEVANGER 60IDR
LEVANGER (420IDR
50
Campus
BODØ
BAIDR
100
Campus
LEVANGER IVB
100
Campus
100
Campus
LEVANGER KIF
LEVANGER HOK
100
Campus
LEVANGER 60KHÅ
100
Campus
LEVANGER 20MUS
100
Campus
LEVANGER MFL
100
Campus
LEVANGER MFK
100
Campus
LEVANGER MAMUSIKK (ny)
100
Campus
VERDAL
TPSF
100
Campus
100
Campus
BODØ
3EN
Campus
LEVANGER 20ENG
Årsstudium, V
BODØ
BAENG
100
Campus
LEVANGER
101
Campus
LEVANGER BIRDID
100
Campus
100
Campus
NAMSOS
RES
NAMSOS
GVP
100
Campus
100
Campus
BODØ
BASY
100
Campus
MO I RANA BASYM
NAMSOS
GSY
100
Campus
LEVANGER GRS
100
Campus
Samlinger
75
NAMSOS
SPD
75
Samlinger
NORDLAND (BASYS/BASYV/BA
BODØ
MASYK
Campus
100
100
Campus
BODØ
MAFOLK
LEVANGER MPH
57
Samlinger
50
Samlinger
BODØ
PSD
LEVANGER 60KBE
50
Samlinger
100
Campus
BODØ
OFRE1
BODØ
HIS
100
Campus
66 Nettbasert
BODØ
HISN
BODØ
BAHIS
100
Campus
100
Campus
BODØ
IREK1
BODØ
BAINT
100
Campus
100
Campus
BODØ
NLS
BODØ
CPS1
100
Campus
BODØ
BACPS
100 Nettb/saml
STEINKJER 6
100
Campus
BODØ
BASOS
100
Campus
STEINKJER 63
100
Campus
BODØ
MASAMF120H
100
Campus
BODØ
MASCIENCE
100
Samlinger
BODØ
DRGS
100
Campus
BODØ
PK1
100
Samlinger
MO I RANA PKM
100
Samlinger
VESTERÅLEN PKVE
100
Samlinger
50
Samlinger
LEVANGER LPD
STEINKJER 11
100
Campus
100
Campus
STEINKJER 419
Campus
STEINKJER 5
100
BODØ
BAHRM
100
Campus
100
Samlinger
BODØ
MAHRM
LEVANGER 90MKL
50
Samlinger
100
Samlinger
LEVANGER 89
STEINKJER 3D OG VFX
100
Campus
STEINKJER FILM OG TV
100
Campus
STEINKJER 673
100
Campus
BODØ
BAJOU
100
Campus
BODØ
BASOA
100
Campus
MO I RANA BASOAH
75
Campus
BODØ
BABEV
100
Campus
BODØ
LESAMF
100
Campus

Nye studier fra høst 2017 (i tillegg til ny grunnskolelærerutdanning):
Joint Master Degree in Public Sector Economy
LOK
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag
SO
Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic
SO
SO
Bachelor i geografi
SO

HHN
FLU
FSH
FSH
FSV

BODØ/UKRAINA
LEVANGER
NAMSOS
BODØ
STEINKJER BAGEO

Årsstudium personlig trener
Årsstudium i idrett

Bachelor i idrett
Bachelor i idrettsvitenskap
Bachelor faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Master i kroppsøvings- og idrettsvitenskap
Årsstudium i kunst og håndverk
Årsstudium i musikk
Bachelor faglærerutdanning i musikk
Bachelor musikkpedagog og formidler i kulturskolen
Master i musikk (6)
Bachelor i teaterproduksjon og skuespillerfag
Årsstudium i engelsk
Bachelor i engelsk
Samfunnsfag
BirdID Western Palearctic
Bachelor i farmasi
Bachelor i vernepleie
Bachelor i sykepleie

Master i klinisk sykepleie
Master i folkehelsearbeid
Master i psykisk helsearbeid
Videreutdanning i psykisk helsearbeid
Videreutdanning i kunnskapsbasert eldreomsorg
Årsstudium i offentlig rett
Årsstudium i historie
Nettbasert studium i historie
Bachelor i historie
Årsstudium i internasjonale relasjoner
Bachelor i internasjonale relasjoner
Norwegian Language and Society
Årsstudium nordlige studier
Bachelor i nordområdestudier
Årsstudium i sosiologi
Bachelor i sosiologi
Årsstudium i geografi
Master i samfunnsvitenskap
Master in Social Science
Doktorgrad i sosiologi
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling

Årsstudium i ledelse- og personalarbeid
Årsstudium i offentlig administrasjon og ledelse
Årsstudium i kommunal økonomi og ledelse
Bachelor i kommunal økonomi og ledelse
Bachelor i Human Resource Management (HRM)
Master i Human Resource Management (HRM)
Master i kunnskapsledelse
Master of Public Administration (MPA)
Bachelor i 3D art, animajon og visuelle effekter
Bachelor i film og TV produksjon
Bachelor i spill og opplevelsesteknologi
Bachelor i journalistikk
Bachelor i sosialt arbeid
Bachelor i barnevern
Lektorutdanning i samfunnsfag

100
100
100
75
100

Campus
Campus
Campus
Samlinger
Campus

25
25
30
30
30
20
20
30
30
20
25
25
20
20
35
30
20
25
20
40
50
30
30
100
40
90
131
35
80
20
20
30
40
15
30
20
70
20
30
20
20
20
20
50
20
30
30
20
7
40
30
30
40
30
30
20
30
20
40
30
30
30
40
60
30
30
20

20
20
30
30
20

Nye studier på 30 studiepoeng eller mindre:
Norskdidaktikk
LOK
Matematikkdidaktikk
LOK
Utviklings- og læringsarbeid
LOK
Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere LOK
Følgende studier inngår i studieporteføljen (bevilgningsfi LOK
Påbygging for opptak til ph.d. i sosiologi (foreløpig navn) LOK

FLU
FLU
FLU
FLU
FSH
FSV

BODØ
BODØ
BODØ
LEVANGER

50
Samling
Samling
50
50
Samling
100
Campus
50 Nettbasert

20
20
20
20
20
20

100
Campus
Campus
100
Campus
100
100
Campus
75 Samlinger
100
Campus
50 Nettbasert
100
Campus
100
Campus

NEDLEGGES
NEDLEGGES
NEDLEGGES
NEDLEGGES
NEDLEGGES
NEDLEGGES
NEDLEGGES
NEDLEGGES
NEDLEGGES

Campus
50
100
Campus
33 Nettbasert
Samling
50

NEDLEGGES
NEDLEGGES
NEDLEGGES
NEDLEGGES

STEINKJ/BODØ

Følgende studier legges ned fra høst 2017:
Bevilgningsfinansierte studier på 30 studiepoeng eller mer som legges ned fra høst 2017:
SO
Årsstudium i naturforvaltning
Årsstudium i bedriftsøkonomi
SO
Bachelor i økonomi og administrasjon
SO
Bachelor i regnskap og revisjon
SO
Bachelor i nautikk, maritim økonomi og ledelse
SO
Master of Science in Sustainable Management
LOK
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere for trinn 8LOK
Master i musikkvitenskap
LOK
Master i musikk- og ensembleledelse
LOK

FBA
HHN
HHN
HHN
HHN
HHN
FLU
FLU
FLU

STEINKJER
STEINKJER
STEINKJER
BODØ
BODØ
BODØ
LEVANGER
NESNA
LEVANGER

420
60BDØ
369
BAREV
BANAU
MSSM
60PPU
MUSMA
MAMUE

Bevilgningsfinansierte studier på 30 studiepoeng eller mindre som legges ned fra høst 2017:
Pilegrimsvegleder
Kroppsøving, idrett og friluftsliv - bachelorfordypning
Nettbasert arbeidsmiljøopplæring
Veilederutdanning for profesjonsutøvere

LOK
LOK
EVU
LOK

FLU
FLU
FSH
FSH

LEVANGER 30PIL
LEVANGER 30KBF
ARBM
MO I RANA VPROF

1. Det er behov for ytterligere samordning av studieporteføljen og mer strategisk
utvikling av denne. Rektor gis fullmakt til å igangsette eget prosjekt for dette, og
arbeidet gis hovedfokus i 2017 med forventede resultater for påfølgende
studieportefølje.
2. Styrets godkjenning av studieporteføljen forutsetter at styret har godkjent etablering
av nye studier over 30 studiepoeng.
3. Som følge av samordning av Master i musikkvitenskap og Master i musikk- og
ensembleledelse, etableres nytt program Master i musikk som erstatning for de
eksisterende programmene.
4. Styret godkjenner endring av navn på følgende studieprogram;
• Årsstudium i kunnskapsbasert eldreomsorg endrer navn til Videreutdanning i
kunnskapsbasert eldreomsorg
• Tilpasning av navn på studieprogram i tråd med Nord universitets
retningslinjer for navnsetting av studier, vedtatt av rektor august 2016, der
studiene benevnes «Årsstudium i …», «Bachelor i ...», «Master i ...».
• Tilpasning av navn på studieprogram ved at studieprogrammets innretning
(heltid/deltid, nettbasert, samlingsbasert, angivelse av studiested) er fjernet
fra studieprogrammets navn, da denne informasjonen framkommer tydelig
eksempelvis på web.
5. Styret gir rektor fullmakt til å justere mål for opptak, eventuelt å trekke opptak når
søkertallene for studieåret 2017–2018 foreligger. Styret presiserer at minste
opptakstall bør være 20 studenter i tråd med departementets tilrådning.

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/03561-6
Klikk her for å skrive inn tekst.
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
23.02.2017

NY FORSKRIFT OM TILSYN MED UTDANNINGSKVALITETEN I HØYERE
UTDANNING (STUDIETILSYNSFORSKRIFTEN)
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar ny studietilsynsforskrift til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
Ny studietilsynsforskrift fra NOKUT trådte i kraft fra 7. februar 2017.

Vedlegg:
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/04477-3
Klikk her for å skrive inn tekst.
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
23.02.2017

PRESENTASJON AV SENTER FOR FREMRAGENDE UTDANNING VED GRY ALSOS
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar presentasjon av SFU til orientering.
Saksframstilling
Bakgrunn
Professor Gry Alsos vil i møtet presentere senter for fremragende utdanning (SFU) ENgage,
som ble utnevnt og er et samarbeid mellom Nord universitet og NTNU.

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/01173-26
Klikk her for å skrive inn tekst.
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
23.02.2017

UTVIKLINGSPROSJEKTER I STUDIEAVDELINGEN
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar presentasjonen til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
Prorektor Hanne Solheim Hansen orienterer om saken i møtet.

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/04336-5
Berit Eliassen
Anders Moe

Saksgang

Møtedato

STATUS OPPLÆRINGSTILBUD GITT AV UNIVERSITETSBIBLIOTEKET HØSTEN
2016
Forslag til vedtak:
Studiekvalitetsutvalget tar saken til orientering og ber om at denne prosessen videreføres i nytt
kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten ved Nord universitet.

Sammendrag
Saken beskriver status for høsten 2016, og er knyttet til universitetsbibliotekets (UB) rolle i
kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten (KSS) ved tidl. Universitetet i Nordland (UiN).
Som nevnt i rapporten for høstsemesteret 2015, skal det for 2016 rapporteres om UBs undervisning
innen informasjonskompetanse (Information Literacy). Det gjenstår fremdeles fusjonsrelatert
samordning av arbeidsprosesser og rutiner i KSS, og rapporten for høstsemesteret 2016 gir derfor
bare partiell innsikt i undervisningsaktivitetene ved UB. Grunnet parallell organisering av
bibliotekvirksomheten i 2016, rapporteres det i denne omgang for aktivitet ved tidligere UiN og HiNe.

Vedlegg:
Ingen

Skriv inn forslag til vedtak

Bakgrunn
På grunn av fusjon og tilhørende samkjøringsbehov for KSS, ble det ikke sendt ut årshjul for
gjennomføring av aktiviteter i 2016. I løpet av 2016 er det ikke klargjort eller kommunisert evt.
endringer i KSS som UB er kjent med. Her beskrives derfor tidligere normalprosedyre i KSS for
universitetsbibliotekets prosess vedrørende undervisning i informasjonskompetanse.
Universitetsbiblioteket (UB) rapporterer to ganger årlig til utdanningsutvalget om opplæringstilbudet
UB gir ved institusjonen:



Status for høstsemesteret (behandles normalt i utvalgets første møte påfølgende år)
Status for vårsemesteret (behandles normalt i utvalgets septembermøte)

UB forvalter universitetets kurstilbud innen informasjonskompetanse (Information Literacy).
Begrepet informasjonskompetanse knyttes til søk etter og bruk av informasjon i egen
kunnskapsdanning gjennom hele læreprosessen. Dette innebærer bl.a. utvikling av digitale
ferdigheter, evne til kritisk tenkning og utvikling av forskerånd. Tekstmangfold, kunnskap om bruk av
bibliotek og oppøving av læringsstrategier er også sentralt.
Høsten 2016 besto UBs undervisningstilbud av:
- Introduksjonskurs for nye studenter
- Søk i databaser og tidsskrifter
- Referansehåndtering med EndNote
- Akademisk lese- og skrivekurs

Oppsummering
Oversikten under viser deltakeromfanget på kurstilbudene høsten 2016 ved tidligere UiN og HiNe.
Dersom UBs prosess på dette feltet videreføres i nytt felles KSS, vil rapporteringen for 2017 omfatte
hele virksomheten. Antall påmeldte anses som indikasjon på interessen for UBs tilbud. For enkelte
kurs mangler informasjon om påmeldte. I de tilfeller er antall oppmøtte oppgitt som antall påmeldte.
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1) Flere kurs tilbys på eget initiativ (ikke i samarbeid med fagmiljø/fagansvarlig). Kurs kalt «annet» i tabellen omfatter tilbud for
internasjonale studenter. Påmeldte/oppmøtte registreres ikke med fakultetstilhørighet.

Totalt antall oppmøtte kursdeltakere høsten -16 landet på 1 558. Det var 272 (21 %) flere deltakere
på kursene høsten 2016 sammenlignet med høsten -15. Deltakeromfanget er nokså stabilt for
studiestedene Bodø, Vesterålen og Mo i Rana, økningen skyldes primært at Nesnas undervisning (295
deltakere) er inkludert i oversikten for høsten -16.

Nedenfor knyttes kommentarer til fakultetene, slik disse var organisert i 2015 og 2016.
Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)
UB har et relativt godt etablert samarbeid med FSV, men var ikke inne på undervisningsfronten med
referansebruk i dannelsessemesteret høsten 2016. Vi mener dette forklarer nedgangen fra 345
(H15) til 247 (H16) deltakere.
Profesjonshøgskolen (PHS)
Samarbeidet med fagmiljøene ved PHS karakteriseres som bredt og stabilt. Vi erfarer imidlertid
organisatoriske utfordringer ved at fakultetet har høy rullering på de fagansvarlige ved
barnehagelærer-, sykepleie- og lærerutdanningen. Kontinuerlig rullering i disse rollene gjør det
utfordrende å ha en systematisk dialog om UBs bidrag i ulike deler og faser av bachelor- og/eller
masterløpet. For dette fakultetet var det en økning i kursdeltakere fra 2015 til 2016.
Handelshøgskolen Bodø (HHB)
UB erfarer at samarbeidet med HHB preges av noe tilfeldighet i kontakten med fagansvarlige. Det
gjenspeiles i noe varierende bruk av UBs undervisningstilbud.
Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA)
Samarbeidet med FBA karakteriseres som stabilt og preget av kontinuitet i kontakten mellom UB og
fagmiljø.
Spesielt for EndNote
Antall deltakere på EndNote-kurs høsten 2016 var litt lavere enn høsten 2015 (129 mot 170). UB
opplever imidlertid en økende interesse fra faglærere som anbefaler sine studenter bruk av EndNote
på et tidligere tidspunkt i studieløpet enn tidligere. Flere deltar derfor på kombinasjonskurs (søk og
EndNote, i tabellen registrert som søkekurs). Det synes vi fungerer godt, og vi ser tendens til økt
oppmøte når bibliotekundervisningen i samarbeid med fagansvarlig legges til rett tidspunkt, f.eks i
forkant av en oppgaveskrivings-/researchperiode. I tillegg øker oppmøtet markant ved bunden
påmelding og/eller obligatorisk oppmøte som er tydelig kommunisert fra fagansvarlig.
Høsten 2015 ble det som ledd i å utvikle bibliotekets digitale tjenester, lagt mye arbeid i å etablere
digitalt selvhjelpsmateriell for EndNote. Materialet er lett tilgjengelig fra bibliotekets nettside og det
henvises systematisk til dette på EndNote-kursene, til hjelp for egenstudier og repetisjon. For
vårsemesteret 2016 så vi samme tendens som for høstsemesteret, nemlig at deltakertallet på
EndNote-kurs lå litt lavere enn tidligere. UB har derfor sett på bruken av biblioteknettsidene som
omhandler EndNote. Høstsemesteret 2016 (måleperiode 1.8.16 – 31.12.16) hadde bibliotekets sider
om EndNote på nord.no 3 141 treff. Tallet for tilsvarende sider på uin.no i hele 2015 var 380 treff.
Det forteller oss at digitale hjelperessurser for EndNote brukes aktivt, selv om tallene vanskelig kan
sammenlignes grunnet fusjonen med tidligere HiNT i 2016.

Merknader:

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/01107-10
Klikk her for å skrive inn tekst.
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
23.02.2017

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

16/00945-56
Klikk her for å skrive inn tekst.
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
23.02.2017

REFERAT FRA LOKALE KVALITETSUTVALG
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar vedlagte referater fra lokale kvalitetsutvalg til orientering.

Vedlegg:
Møteprotokoll utdanningsutvalget PHS 8. november 2016
Møteprotokoll utdanningsutvalget PHS 9. desember 2016

MØTEPROTOKOLL
Utvalg: Utdanningsutvalget PHS
Møte nr:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

4/2016
3428.23
08.11.2016
12.00-13.00

Tilstede
Navn
Bodil Svendsgård
Ann- Gøril Hugaas
Andreas Førde
Jan Arne Pettersen
Jon Anders Lindstrøm
Margrethe Norheim
Sølvi Fastvold
Øyvind Christiansen
Gro Bentzen
Signe Agnete Hansen
Arne Martin Jacobsen

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Sekretær
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
Visedekan SH
Visedekan LUKK
LUKK
LUKK
Studiested Nesna
Studiested Nesna
ADM PHS
SH
SH
Studiested Nesna
Idrett

Forfall
Marte Odding
Per Kåre Blomvik

Medlem
Medlem

ProStud
ProStud

Saksnr.

Sakstittel

Vedtakssaker
14/16

Godkjenning av innkalling og saksliste

15/16

Godkjenning av protokoll SKU-PHS møte 3/2016

16/16

Anbefaling av studium Velfersteknologi (30 sp)

17/16

Anbefaling av studium Master i folkehelsearbeid (120 sp)

Orienteringssaker
18/16

Arbeid med studieplaner for studieåret 2017/2018

19/16

Møteprotokoller fra Sentralt Utdanningsvalg

20/16

Eventuelt
•

Møtetidspunkt møte i desember

•

Oppfølging evaluering

VS 14/16

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:
Utdanningsutvalget - PHS godkjenner innkalling og saksliste.
Vedtak:
Utdanningsutvalget - PHS godkjenner innkalling og saksliste.
VS 15/16

Godkjenning av protokoll for Utdanningsutvalget-PHS 3/2016

Innstilling til vedtak:
Utdanningsutvalget- PHS godkjenner protokollen fra forrige møte 3/2016.
Behandling:
Leder orientere angående forsinket sensur som var diskutert som sak i sentralt
utdanningsutvalg og som må rapporters fakultetsvis inne n1.5februar.
Utdanningsutvalget ved PHS tar sikte på ta rapportering opp på neste
Utdanningsutvalgsmøte.
Vedtak:
Utdanningsutvalget - PHS godkjenner innkalling og saksliste.
VS 16/16

Anbefaling av studium Velferdsteknologi (30 sp)

Innstilling til vedtak:
Utdanningsutvalget -PHS anbefaler at dekan godkjenner endelig framlagte studieplan med
emnebeskrivelser for Velferdsteknologi (30 sp)
Behandling:
Det ble stilt spørsmål om nivå på studiet da det ikke kom tydelig fram. Studiet er ei
videreutdanning på 200 nivå.
Vedtak:
Utdanningsutvalget ved PHS anbefaler at dekan godkjenner endelig framlagte studieplan
med emnebeskrivelser for Velferdsteknologi (30 sp)

VS 17/16

Anbefaling av studium Master i folkehelsearbeid (120sp)

Innstilling til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler akkrediteringssøknaden for Master i folkehelsearbeid for
dekan.
Behandling:
Det ble stilt spørsmål angående studiets metoder og driv. Leder forklarte at studiet er nett
og samlingsbasert og de vil variere i fr emnet til emne. Det vil også kunne være flere valgfag
en det som er opplyst i søknaden.
Vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler akkrediteringssøknaden for Master i folkehelsearbeid for
dekan.

OS 18/16

Arbeid med studieplanarbeidet2017/2018

Det ble gitt muntlig orientering om at veileder for læringsutbytte snart er klart og vil bli
sendt ut, videre at det ennå pågår diskusjoner angående vurderingsform «Arbeidskrav» og
det det oppfordres til å ikke benytte det i årets bestilling.
Ellers ble det rapporter at de fleste er godt i gang med arbeidet.
OS 19/16

Møteprotokoller fra Sentralt utdanningsutvalg
Leder orienterte muntlig i fra sist møte også.

OS 20/16

Eventuelt
A. Nytt tidspunkt for neste møte Utdanningsutvalget – PHS
Neste møte blir 5.desember med følgende saker
Godkjenning av ny studieplan PPY-yrkesfag
Godkjenning av tre videreutdanninger på LUKK
Rapportering i fra studielederne på evalueringen høsten 2016
(de som er klare)
A. Oppfølging av evaluering høst 2016
Det blir i fra administrasjonen sendt ut oppsummeringsrapporter i fra
Questback og rapporteringsskjema som skal sendes inn til sekretær i
Utdanningsutvalget og tas opp i neste møtet 5.desember.

MØTE PROTOKOLL
Utvalg: Utdanningsutvalget PHS
Møte nr:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

5/2016
3428.22
09.12.2016
09.00-10.00

Tilstede:
Navn
Bodil Svendsgård
Andreas Førde
Jan Arne Pettersen
Øyvind Christiansen
Arne Martin Jacobsen
Jon Anders Lindstrøm
Sølvi Fastvold

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Sekretær

Representerer
Dekan SH
LUKK
LUKK
SH
Idrett
Studiested Nesna
ADM PHS

Frafall:
Ann- Gøril Hugaas
Gro Bentzen
Signe Agnete Hansen
Margrethe Norheim
Marte Odding
Per Kåre Blomvik

Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Studieleder LUKK
SH
Studiested Nesna
Studiested Nesna
Prostud
Prostud

Ikke innkalt ved en glipp:
Jan Methi

Medlem

praktisk kunnskap

Saksnr.

Sakstittel

Vedtakssaker
21/16

Godkjenning av innkalling og saksliste

22/16

Godkjenning av protokoll SKU-PHS møte 4/2016

23/16

Anbefaling av tre mastermoduler – videreutdanninger (30 sp)

24/16

Anbefaling av endring studieplan Praktisk –pedagogisk utdanning for
yrkesfaglærere og allmennfaglærere

25/16

Evaluering høst 2016

Orienteringssaker
26/16

Status på studieplanarbeidet ved fakultet

27/16

Møteprotokoller fra Sentralt Utdanningsvalg

28/16

Eventuelt

VS 21/16
Godkjenning av innkalling og saksliste
Innstilling til vedtak:
Utdanningsutvalget-PHS godkjenner innkalling og saksliste.
Vedtak:
Utdanningsutvalget - PHS godkjenner innkalling og saksliste.
VS 22/16

Godkjenning av protokoll for Utdanningsutvalget-PHS 4/2016

Innstilling til vedtak:
Utdanningsutvalget-PHS godkjenner protokollen fra forrige møte 4/2016.
Vedtak:
Utdanningsutvalget - PHS godkjenner innkalling og saksliste.
VS 23/16

Anbefaling av tre mastermoduler på 30 studiepoeng
Utviklings – og læringsarbeid, mastermodul
Norskdidaktikk, mastermodul
Matematikkdidaktikk, mastermodul

Innstilling til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler at dekan godkjenner endelig framlagte studieplaner med
emnebeskrivelser for:
Utviklings- og læringsarbeid
Matematikkdidaktikk, mastermodul
Norskdidaktikk, mastermodul
Behandling:
Det ble stilt spørsmål om navnet på den ene modulen, Utviklings- og læringsarbeid, gir et
godt nok «bilde» av hva studiet inneholder og kanskje ekskluderer noen fra å søke. Det ble
enighet om å utfordre arbeidsgruppen for studiet om å vurdere å endre navn.
Videre ble det diskutert rund at matematikkdidaktikken består av to emner, og at det burde
stå at for å starte del 2 bør del 1 være gjennomført.
Vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler at dekan godkjenner endelig framlagte studieplaner med
emnebeskrivelser for:
Utviklings- og læringsarbeid, og ber arbeidsgruppe vurdere navnet før utlysning
Matematikkdidaktikk, mastermodul, med endring om at del 1 gjennomføres før del 2.
Norskdidaktikk, mastermodul

VS 24/16

Anbefaling av endring studieplan Praktisk -pedagogisk utdanning for
Yrkesfaglærer og Praktisk- pedagogisk utdanning for allmennfaglærer.

Innstilling til vedtak:
• Utdanningsutvalget anbefaler endringer studieplanene for Praktisk pedagogisk
utdanning for, allmennfag og yrkesfag som vedlagt med følgende forbehold
o Før publisering må emnebeskrivelse for didaktikk kroppsøving godkjennes av
dekan
o Opptakskrav og rangeringsregler må være godkjent av dekan før publisering
Behandling:
Studieleder, Jan Arne Pettersen innledet med å forklare årsak til endring og videre
oppbygging av studiet. Det er rammeplanstyrte studier og forslaget til endring følger
rammeplanene og vil gi et bedre tilbud for studenter både i nord og sør i Nord universitetets
nedslagsfelt.
Vedtak:
• Utdanningsutvalget anbefaler endringer studieplanene for Praktisk pedagogisk
utdanning for, allmennfag og yrkesfag som vedlagt med følgende forbehold
o Før publisering må emnebeskrivelse for didaktikk kroppsøving godkjennes av
dekan
o Opptakskrav og rangeringsregler må være godkjent av dekan før publisering
VS 25/16
Evaluering høst 2016 ved Profesjonshøgskolen
Saken utsettes da det ikke er kommer inn noen rapporter.
OS 26/16
Arbeid med studieplanarbeidet2017/2018
Det ble gitt muntlige orientering angående status på arbeidet.
OS 27/16
Møteprotokoller fra Sentralt utdanningsutvalg
Protokoll fra sist møtet er ikke publisert, men leder av utdanningsutvalget –PHS orientert
muntlig fra sist møte. Det ble bl.a orientert om saken angående vurderingsform
«Obligatorisk deltakelse». Presiseringene i fra sentralt utdanningsutvalg vil antakelig få
konsekvenser for en del studier ved PHS, og leder av utdanningsutvalget –PHS ba
studielederne se nøye på saken når referatet fra sentralt utdanningsutvalg blir sendt ut.
OS 28/16

Eventuelt

Ingen innkomne saker

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02640-15
Klikk her for å skrive inn tekst.
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
23.02.2017

NYHETSBREV FRA UHR - DESEMBER 2016 OG JANUAR 2017
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg:
1. Nyhetsbrev fra UHR 20. desember 2016
2. Nyhetsbrev fra UHR 26. januar 2017

UHR-NYHETSBREV NR. 11/2016:
- UHR ØNSKER GOD JUL OG GODT NYTTÅR!
- NOKUT-FROKOST 10. JANUAR: RESULTATENE FRA UNDERVISERUNDERSØKELSEN LEGGES FREM
- KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS ORGANISERINGSPROSJEKT – TILBAKEMELDINGER FRA UNIVERSITETS- OG
HØGSKOLERÅDET
MNT-KONFERANSEN 2017: TRANSFORMATIVE EDUCATION
HOLD AV DATOEN FOR UHRS LÆRERUTDANNINGSKONFERANSE 2017!
UHRS HØRINGSSVAR TIL – FORSLAG TIL STUDIETILSYNSFORSKRIFTEN
DEN NORSKE PUBLISERINGSINDIKATORENS NETTSIDER LANSERT PÅ ENGELSK
MANGFOLDSTATISTIKK
STYRKER FAGSKOLENE OG FAGSKOLESTUDENTENE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Universitets- og høgskolerådet (UHR) vil gjerne takke alle medlemsinstitusjoner, samarbeidspartnere
og tillitsvalgte i UHR-systemet for samarbeidet i 2016. Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOKUT-FROKOST 10. JANUAR: RESULTATENE FRA UNDERVISERUNDERSØKELSEN LEGGES FREM
Hva mener underviserne om utdanningskvaliteten ved norske universiteter og høyskoler?
Tid: 10. januar 8.00–9.30. Frokost serveres fra 7.30. Sted: Frokostkjelleren, Karl Johans gate 47, Oslo
Påmeldingsfrist: 6. januar. Les mer:
http://www.nokut.no/no/Nyheter/Konferanser-seminarer-og-kurs/NOKUT-frokost/NOKUT-frokost-Vi-leggerfrem-resultatene-fra-Underviserundersokelsen/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS ORGANISERINGSPROSJEKT – TILBAKEMELDINGER FRA UNIVERSITETS- OG
HØGSKOLERÅDET UHR har sendt innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med modeller for

fremtidig organisering av felles tjenester og felles oppgaver i UH-sektoren og
fagskolesektoren. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/kunnskapsdepartementets_organiseringsprosjekt_-_tilbakemeldi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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). 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/mntkonferansen_2017_transformative_education

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOLD AV DATOEN FOR UHRS LÆRERUTDANNINGSKONFERANSE 2017!
Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) inviterer til utdanningskonferanse knyttet til det pågående
arbeidet med utvikling og implementering av nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene 20. og
21. april 2017. Konferansen finner sted på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.
Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/hold_av_datoen_for_uhrs_lererutdanningskonferanse_2017_
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UHRS HØRINGSSVAR TIL – FORSLAG TIL STUDIETILSYNSFORSKRIFTEN
Den 15. desember sendte UHR svar på høring om forslag til ny forskrift om tilsyn med
utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften). Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/uhrs_horingssvar_til_studietilsynsforskriften

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEN NORSKE PUBLISERINGSINDIKATORENS NETTSIDER LANSERT PÅ ENGELSK
Den norske publiseringsindikatoren benyttes av universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og
helseforetak. Siden mange av forskerne benytter engelsk som førstespråk, har det vært etterspurt at
informasjon om indikatoren også skal være tilgjengelig på engelsk. Les mer:

http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/den_norske_publiseringsindikatorens_nettsider_lansert_pa_eng og https
://npi.nsd.no/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANGFOLDSTATISTIKK
Andelen innvandrere og personer med innvandringsbakgrunn har økt i alle stillingsgrupper og
fagområder i norsk forskning. Det kommer fram i den første offisielle mangfoldsstatistikken for
akademia, skriver Kifinfo på sine nettsider.
Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/mangfoldsstatistikk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STYRKER FAGSKOLENE OG FAGSKOLESTUDENTENE
Det skal bli enklere for de som går på fagskole å studere videre ved høyskoler og universitet. I tillegg
skal fagskolene få en pott på 35 millioner kroner for å utvikle kvaliteten på utdanningene.
Stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden» inneholder nær 50 tiltak. Målet er å gjøre
fagskoleutdanningene mer attraktive som et fullverdig yrkesrettet alternativ til universitets- og
høyskoleutdanninger. Regjeringen har foreslått å styrke fagskolesektoren med 58 millioner kroner i
2017. Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/styrker_fagskolene_og_fagskolestudentene
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Universitets- og høgskolerådet (UHR),
Stortorvet 2, 0155 Oslo
Tel: +47 409 14 969, www.uhr.no, postmottak@uhr.no
-----------------------------------------------------------------------------------------------UHR har 39 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

UHR-NYHETSBREV NR. 1/2017:
- STORTINGSMELDING OM KVALITET I HØYERE UTDANNING
- KVALITETSKONFERANSEN
- LANSERING AV VEILEDER FOR OMSTILLING
- TRE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR FAGLIGE LEDERE
- RAPPORT OM INNKJØP AV KUNNSKAPSKILDER TIL HELSETJENESTEN
- NYTT RÅD FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I KUNNSKAPSSEKTOREN
- UHRS INNSPILL TIL KUF-KOMITEEN PÅ MELD.ST. 9 (2016-2017) FAGFOLK FOR FREMTIDEN.
FAGSKOLEUTDANNING
- EUS OPPHAVSRETTSFORM: EUA OG LEDENDE FORSKERGRUPPER KREVER ENDRING
- MIDLER FOR Å HEVE KVALITETEN I HØYERE UTDANNING ER FORDELT
- STORE VARIASJONER I NORSKE STUDENTERS FAGLIGE FORUTSETNINGER OG STUDIEINNSATS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STORTINGSMELDING OM KVALITET I HØYERE UTDANNING
Fredag 27. januar legger kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen frem stortingsmeldingen Kultur for
kvalitet i høyere utdanning på Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo.
Tid: 27. januar 2017, kl. 12.00-12.45. Les mer:
http://www.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/andre/2017/kvalitet-i-hoyere-utdanning.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KVALITETSKONFERANSEN
Universitetet i Agder (UiA), arrangerer fagkonferanse om kvalitet 10. februar 2017 i Kristiansand. Her
vil Kvalitetsmeldingen og blant annet tema som: følger for styringen i UH-sektoren, kvalitetsarbeid
som følge av manifestering av trender i meldingen og behov for kompetanseutvikling i egen
organisasjon diskuteres. Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/kvalitetskonferansen og
http://www.uia.no/arrangementer/statsraaden-presenterer-kvalitetsmeldingen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LANSERING AV VEILEDER FOR OMSTILLING
Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) lanserer Omstilling i
forskningssektoren – en veileder for likestilling og mangfold på Høgskolen i Innlandet, campus
Hamar, 27. januar kl. 10-11 med påfølgende lunsj. Lanseringen av veilederen strømmes:
http://kifinfo.no/nb/content/lansering-av-veileder-omstilling-0. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/lansering_av_veileder_for_omstilling

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR FAGLIGE LEDERE
Universitetet i Oslo (UiO) tilbyr tre lederutviklingsprogram som alle er åpne for søkere fra eksterne
institusjoner. Disse er: Utdanningslederprogrammet (ULP4), Forskningslederprogrammet Consolidating Level (RLP11) og Forskningsprogrammet - Starting Level (RLP Start 2017). Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/tre_lederutviklingsprogram_for_faglige_ledere

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAPPORT OM INNKJØP AV KUNNSKAPSKILDER TIL HELSETJENESTEN
Rapporten foreslår blant annet flere nasjonale avtaler, mer innhold til kommunehelsetjenesten og
bedre samordning ved forhandlinger og innkjøp. Den ble overlevert til Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) fredag 13. januar. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/rapport_om_innkjop_av_kunnskapskilder_til_helsetjenesten

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NYTT RÅD FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP I KUNNSKAPSSEKTOREN
Kunnskapsdepartementet oppretter et nytt råd for samfunnssikkerhet og beredskap. Rådet skal ha
deltakere fra universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøgskoler og studentsamskipnader.
Sekretariatsfunksjonen for rådet legges til Universitetet i Stavanger. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/nytt_rad_for_samfunnssikkerhet_og_beredskap_i_kunnskapssekto og KDs
nettsider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-rad/id2526233/

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

UHRS INNSPILL TIL KUF-KOMITEEN PÅ MELD.ST. 9 (2016-2017) FAGFOLK FOR FREMTIDEN. FAGSKOLEUTDANNING
UHR deltok på høringsmøte i KUF-komiteen 19. januar 2017 om Meld.St. 9 (2016-2017) Fagfolk for
fremtiden. Fagskoleutdanning. UHRs høringsinnspill kan lastes ned her:
http://www.uhr.no/ressurser/horinger
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EUS OPPHAVSRETTSFORM: EUA OG LEDENDE FORSKERGRUPPER KREVER ENDRING
EUA har gått sammen med fire sentrale europeiske forskningsorganisasjoner for å forsøke å endre
gjeldende reformforslag om opphavsrett i EU. Målet er at Europa skal bli en global aktør innen
datadrevet innovasjon og forskning. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/eus_opphavsrettreform_eua_og_ledende_forskergrupper_krever

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MIDLER FOR Å HEVE KVALITETEN I HØYERE UTDANNING ER FORDELT
Kunnskapsdepartementet har fordelt 125,5 millioner kroner til høyskoler og universiteter som har
slått seg sammen. Regjeringens strukturreform har ført til at 33 universiteter og høyskoler har blitt til
21. Sammenslåinger er en viktig forutsetning for å heve kvaliteten i høyere utdanning. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/midler_for_a_heve_kvaliteten_i_hoyere_utdanning_er_fordelt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STORE VARIASJONER I NORSKE STUDENTERS FAGLIGE FORUTSETNINGER OG STUDIEINNSATS
Undervisere ved norske universiteter og høyskoler mener at de store variasjonene blant studentene
hindrer god kvalitet i utdanningen. De rapporterer også at de aldri har brukt mer tid på undervisning
og at forelesning fremdeles er den dominerende undervisningsmetoden. Dette kommer frem i en ny
rapport basert på NOKUTs spørreundersøkelse blant de vitenskapelig ansatte i utvalgte utdanninger,
Underviserundersøkelsen. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/store_variasjoner_i_norske_studenters_faglige_forutsetninger

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Universitets- og høgskolerådet (UHR),
Stortorvet 2, 0155 Oslo
Tel: +47 409 14 969, www.uhr.no, postmottak@uhr.no
-----------------------------------------------------------------------------------------------UHR har 35 medlemsinstitusjoner ved universiteter, vitenskapelige høgskoler, akkrediterte
høgskoler og kunsthøgskoler i Norge. Nyhetsbrevet vil komme ca en gang i måneden, og sendes til ledelsen ved
medlemsinstitusjonene, informasjonsenheter/-kontakter ved medlemsinstitusjonene, samarbeidspartnere og
andre som ønsker slik informasjon. Send gjerne brevet videre til andre som kan ha nytte av det.
Dersom du har tips til utdannings- og forskningspolitiske saker vi burde ta med i neste nyhetsbrev, har mottatt
brevet via omveier og gjerne vil bli oppført på adresselisten, eller hvis du ikke ønsker å motta dette brevet,
kontakt: Ann Elin B. Andersen, telefon: +47 415 53 740 eller e-post: ann.elin.b.andersen@uhr.no
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ORIENTERING OM ARBEID MED STUDIEEVALUERINGER
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar presentasjon til orientering og kan gi eventuelle innspill til det videre
arbeid med studieevalueringer.
Saksframstilling
Bakgrunn
Saken presenteres i møtet av Øyvind Steinslett. Det åpnes for diskusjon, og det er ønskelig
med innspill fra utvalget til det videre arbeid med studieevalueringer.

