REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET
Møtedag/-dato:
Møtetidspunkt:

mandag 29. september 2014
kl 13.30 til 15.30

Tilstede: prorektor Bjørg Kristin Selvik, prodekan AHS Mildrid Haugland, prodekan
AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, høgskolelektor Magni Elen
Hope Lossius, instituttleder Heidi Bjørstad, student AHS Tom Gunnar Bårtvedt,
student AL Fredrik Bødtker Devik, student AI Sondre Johan H Riisøen, politisk
nestleder SP Andreas Øren Olsbø, bibliotekdirektør Maria Carme Torras Calvo,
sekretær for LMU Anne Gro Dalland
Forfall: prodekan AL Tjalve Madsen, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn

SAKSLISTE:
19/2014
Godkjenne innkalling med saksliste og referat fra forrige møte
Orienteringssaker
20/2014
 Studiebarometeret 2014
 NOU 2014:5 «MOOC til Norge»
 Tildeling av e-læringsmidler
 Nytt fra avdelingene
Drøftingssak
21/2014
Digital eksamen - erfaringer fra forsøkene våren 2014 og videre planer
22/2014

Erfaringer med Studiestart 2014

24/2014

Eventuelt

19/2014
Godkjenne innkalling med saksliste og referat fra forrige møte
Innkalling med saksliste og referat fra forrige møte ble godkjent.
Prorektor meldte sak om fellesmøte for Utdanningsutvalget og FoU-utvalget den
20.oktober 2014.

Orienteringssaker 20/2014
Studiebarometeret 2014
Studiebarometeret 2014 blir sendt ut til alle 2. års og 5. års studenter i bachelor-,
lærer- og masterutdanninger den 14.10. Da har studentene frist fram til 4.11 for å
svare på undersøkelsen. Høgskolen informerer studentene på nettsider, facebook,
it’s learning og med oppslag på studiestedene.

NOU 2014:5 «MOOC til Norge»
NOU er sendt på høring med frist til Kunnskapsdepartementet 20.10.14. Forslag til
uttalelse fra HiB blir sendt til avdelingene, slik at de kan gi sine innspill. Bibliotek og
Studentparlamentet ba også om å få forslaget tilsendt.
Tildeling av e-læringsmidler
E-læringsmidler er tildelt avdelingen slik at de lokale studiekvalitetsutvalgene kan
fordele på de prosjekter de mener er relevant.
AHS har fordelt midler på tre prosjekt:
1. Utvikling av e-læringskurs (høgskolelektor Sidsel Kaland)
2. Sosialt arbeidets historie- blandet undervisningsopplegg (førstelektor Anne Karin
Larsen)
3. Nettbasert læringsmateriale – tverrprofesjonell uke (høgskolelektor Thomas
Owren)
AIØ har ennå ikke bestemt fordeling av midlene.
AL var ikke i møte og dermed ingen orientering derfra.

Nytt fra avdelingene
AHS:
 Møte i Studiekvalitetsutvalget denne uken.
 Har laget tilsvar til NOKUT etter deres avslag på søknad om ph.d. i
kunnskapsbasert praksis.
 Arbeider med å gjøre om intern finansierte videreutdanninger til
masterutdanninger. Avdelingen ser for seg sak om dette til styremøte i
november



Obligatorisk studentdeltakelse – avdelingen prøver å få til lik praksis internt i
avdelingen og få til felles retningslinjer for dette.

AIØ:
 Kristine Engan-Skei er begynt i stillingen som rådgiver ved AIØ og skal blant
annet jobbe med studiekvalitetsutvalget.
 Nominasjonsprosessen til beste bachelorprosjekt er i gang. Prisutdelingen
skjer i Mimes brønn.
AL:




Konferanse i regi av den nasjonale følgegruppen for BLU på Gardermoen i
uke 39. Høgskolen har nedsatt en lokal gruppe som skal følge opp
konklusjoner i den nasjonale gruppen.
Avdelingen merker nå konsekvensene av at fagmiljøene er delt på to campus.
Det byr på praktiske utfordringer for både studenter og ansatte som har
undervisning og arbeidssted på to steder. I planlegging av timeplaner bør det
være et mål å organisere dagene slik at minst mulig tid går vekk i reisetid.
Lærere som underviser på begge campus etterspør arbeidsplasser begge
steder, for å utnytte dagen best mulig.

Leder for utvalget:
 Høgskolepedagogisk forum lansert i forrige uke, og vil ta opp aktuelle tema i
ukene framover

21/2014

Digital eksamen - erfaringer fra forsøkene våren 2014 og videre
planer

Vedtak:
Utvalget tok saken til orientering, men ber om å få saken tilbake i møtet den 21.11.
Da med grundigere evaluering av de ulike løsningene, særlig USB-minnepinne, og
en plan for arbeidet med digital vurdering framover.

22/2014

Erfaringer med Studiestart 2014

Kommentarer fra diskusjonen om erfaringer fra årets studiestart.
Hva var bra i høst:
 Tidspunkt for fadderordning - før studiestart




Gjennomføring av fadderordningen
Studentenes egenregistering på Studentweb fram til 12.8.

Hva må bli bedre neste høst:
 Produksjon og utdeling av studentkort tok alt for lang tid
 Gå vekk fra semesterkvittering og i stedet bruke oblat
 Biblioteket bør være plassert sammen med de andre enhetene ved
studentmottaket
 Likeverdig tilbud ved studiestart på begge campus

Vedtak:
Utvalget tar saken til orientering.

24/2014

Eventuelt

Den 20.oktober er det fellesmøte mellom Utdanningsutvalget og FoU-utvalget.
Utvalget ble invitert til å foreslå saker til dagsorden. En fellesnevner for diskusjonen
er: hvordan kan bachelorstudenter delta i forskning?
Bjørg Kristin tar med seg innspillene til planleggingsmøte med viserektor for
forskning, som leder FoU-utvalget.

