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

mandag 20. oktober 2014
kl 13.30 til 14.15

Tilstede: prorektor Bjørg Kristin Selvik, prodekan AHS Mildrid Haugland, prodekan
AL Tjalve Madsen, rådgiver Kristine Engan-Skei, 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, sekretær for utvalget Anne Gro Dalland
Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle
utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, bibliotekdirektør Maria Carme Torras Calvo

SAKSLISTE:
25/2014

Godkjenne innkalling med saksliste

Orienteringssaker
26/2014
 Status for Studiebarometeret.no.
 Nytt fra avdelingene
Drøftingssak
27/2014
Sak til høgskolestyret om egenfinansiert studier i studieåret 2015/2016.
Vi ettersender sakspapirene torsdag 16.oktober.

28/2014

Eventuelt

25/2014
Godkjenne innkalling med saksliste
Innkalling med saksliste ble godkjent.
Orienteringssaker
26/2014
Status for Studiebarometeret.no.
Den 14.oktober fikk studentene spørreskjema. Pr i dag er svarprosenten 19 % ved
HiB.
Utdanningsutvalget ber avdelingene om å følge med på svarinngangen for sine
studieprogram, og sende ut en ekstra oppfordring der de ser at få studenter har svart.
Nytt fra avdelingene
AHS
 Arbeider med prosjekt om obligatorisk studiedeltakelse
 Arbeider med en søknad til høgskolestyret om å heve ABIO-videreutdanninger
til masterutdanning
 Går gjennom internasjonaliseringstilbud i masterstudiene
 Fellesundervisningen 4 uker i høst tok opp mange grupperom. Dette skapte
misnøye blant studenter ved AIØ og AL. De fikk redusert tilgang til grupperom
disse ukene. Avdelingen ser at dette var uheldig og tar dette med i
planleggingen av neste periode med fellesundervisning.
AL







AIØ



Arbeider med SAKS
SHoT 2014 viste at lærerstudentene jobbet med studiene 19 timer i uken. Nå
arbeider avdelingen med konkrete tiltak for å øke studentene sin
arbeidsinnsats på studiene.
Ledelsen følger opp resultat fra sluttevaluering i ulike emner, gjennom møter
med seksjonsledere, fagansatte og studenter
Ledelsen følger opp kritikkens som kom i den interne evalueringen av
innføring av BLU. Ledelsen har møter med fagseksjonene.
Høgskolepedagogisk forum er i gang. Det har vært 2 møter med godt
oppmøte.

Den 12.november er det prisutdeling for beste bachelorprosjekt ved AIØ.
Søknad om master i areal og eiendom er administrativt godkjent av NOKUT.
Den er nå sendt til faglig vurdering av sakkyndig komite.

Drøftingssak
27/2014

Sak til høgskolestyret om egenfinansiert studier i studieåret
2015/2016

Seniorrådgiver Merete Sviggum er saksbehandler for denne saken. Hun orienterte
utvalget om saksgangen og gikk gjennom utkastet til styresak.
Utvalget kommenterte saken:
 Den nasjonale satsingen på videreutdanning av lærere, kan føre til at AL må
rekruttere faglærer for å ha kapasitet til videreutdanningstilbud og ordinære
grunnutdanning
 Masterutdanninger som HiB/AIØ tilbyr med UiO kan bli tilbudt på engelsk hvis
det er behov for det
 AL mener karakterkrav i matematikk ved opptak til lærerutdanning ikke vil
påvirke rekruttering av studenter. Slik det ser ut nå, vil 1/3 av de som søker
opptak ikke være innfri kravet. De vil få tilbud om forkurs i matematikk, og på
den måten kunne kvalifisere seg.
 Etter- og videreutdanningstilbud bør fra neste år bli tatt inn i styresaken for å
belyse hele studietilbudet
 Positivt at gjennomstrømning blir belyst i saken
 Når det gjelder betaling fra studenter utenfor EØS, er dette et forslag fra
regjeringen. Blir forslaget vedtatt, betyr ikke det at HiB automatisk benytter
seg av muligheten.
 20 studenter er satt som en nedre grense for oppstart av studieprogram.
Hvordan vurdere høgskolen dette kravet for studieprogram med flere
fordypninger?
Seniorrådgiver Merete Sviggum tok kommentarene med seg i sitt videre arbeid med
styresaken.

Kl 14.15 startet fellesmøte mellom Utdanningsutvalget og FoU-utvalget

