REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET

Møtedag/-dato:
Møtetidspunkt:
Møtested/ -rom:

fredag 21. november 2014
fra kl 13.30 til 15.30
Høgskolen i Bergen, Møllendalsveien 6, møterom 216

Til stede: prorektor Bjørg Kristin Selvik, prodekan AL Tjalve Madsen, rådgiver
Kristine Engan-Skei, høgskolelektor Magni Elen Hope Lossius, instituttleder Heidi
Bjørstad, høgskolelektor Olbjørg Skutle, student AHS Tom Gunnar Bårtvedt, student
AL Fredrik Bødtker Devik, student AI Sondre Johan H Riisøen, politisk nestleder SP
Andreas Øren Olsbø, hoved bibliotekar Turid Hitland, kontorsjef Håvard Moe Hagen
Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, prodekan AHS Mildrid Haugland
utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, sekretær for utvalget Anne Gro Dalland

SAKSLISTE:
29/2014
Godkjent

Godkjenne innkalling med saksliste

Orienteringssaker
30/2014
 Status Studiebarometeret.no.
o 49% svar. Godt ift landsgjennomsnittet (42%).
 Høgskolens prosjekt i IKT-støttet utdanning
o Bakgrunn: Mange ulike aktører på feltet som trenger å
samles. Få til et tettere samarbeid. I hovedsak administrative
stillinger i arbeidsgruppen. Ønsker student samt faglig
referansegruppe.
 Kommentarer: Trenger en tyngre faglig forankring.
 Største brukergruppen er studentene. En student fra
hver avdeling.
 De som jobber med undervisning bør inn i gruppen.
Trenger en gruppe som kan jobbe ofte og jevnt.
 Kanskje kalle det drifts- og
utdanningsgruppe/styringsgruppe?
 Redd for at gruppen kommer med forslag over hodene
til lærere og studenter. Hvem fatter beslutningene?
o Oppfølging fellesmøte UU og FOU. Setter ned en gruppe
med tre studenter og tre faglig tilsatte – skal jobbe frem



momentliste for gode eksempler på forskning og utdanning.
Og forslag til arrangementer som kan følge opp dette
Nytt fra avdelingene
o AL: Mye spennende.
 Arrangementer innen kunstfag,
 Digital demens,
 Oppfølging av SHoT. -Gruppe for heltidsstudenten.
 Positiv aktivitet. Ikke ferdig med innkjøring men konstruktiv
jobbing Positivt.
 BLU. Jobbes mye med oppfølging av studiene. Hva må vi
tenke på videre. Eks. Rekruttering

o AIØ: Undervisningen går sin gang
 Har avholdt møte i studiekvalitetsutvalget
 WebStudent International – seminar med firmaet 1.12.
sentrale personer fra FA er invitert. Andre utdanninger er
velkomne.
 Arbeidsgruppe som ser på mulighet for egne
kontinuasjonseksamensperioder. To løsningsforslag:
1. Midt i august (våreksamener) og slutten av februar
2. Første uken i januar (våreksamener) og juni.
o AHS:
 Stor aktivitet.
 Nytt radiologisk utstyr.
 Søke om 4 nye ABIOER som kan inngå i mastergrad.
Totalt vil det bli 7.
TVEPS Fellesprosjekter med odontolog,
medisinstudenter. Samarbeid med praksisfeltet.
Ikke alle studenter får muligheter. Har fått
forskningsmidler.
 BUS Bergen uavhengige sosialrådgivning har åpnet nye
lokaler i Mdv. Drevet av sosionomstudentene siden 1998.
 Omsorgslabben åpnes i samarbeid med AIØ.
 Masterstudentene ønsker å markere seg på
karrieredagen. Må kontakte BTS. (Uenighet mellom
studentrådene og BTS om alle avdelingene kan være
med)
 UHR sin karaktersamling Se på sprik i karaktersetting. Blir
tatt opp i SKU.
 Hvordan rangere studenter som ønsker utveksling.

Drøftingssak
31/2014
Digital vurdering- oppfølging etter sak 21/2014
 Må ha trykk på feltet.
 Avklare økonomi og anbudsreglement.
 Flere forsøk neste semester.
 Teste ut systemer men UU vil ikke forholde seg til hvilket
32/2014

Pris for fremragende undervisning - forslag til momentliste for
nominasjon av kandidater.
 UU må være godt opplyst om kandidatene
 FoU prisen der er det ikke skjema, men avdelingene nominerer
inntil 2 hver.
 Kommentarer: Felles enighet mellom avdelingene om
kriterier. For grundige kriterier kan føre til få nominasjoner
og kan bli for styrende.
 Momenter som er veiledende, ikke førende.
 Vanskelig at UU bestemmer. Studentene må ha mer å si i
valget.
 Momentlisten skal hjelpe studentene med å tydeliggjøre
begrunnelsen.
 Kunne tenke seg at studentene ser en helhet, og at
momentene er med.
 Skriver det om og tydeliggjør dokumentet. Kom med
forslag til momenter som mangler i det utsendte utkastet.
Skrivet sendes på sirkulasjon.

33/2014

Forslag til retningslinjer for etablering av selvakkrediterte
mastergradsutdanninger
 Styresak i desember.
 Lov å opprette selvakkrediterte mastergrader under egen
doktorgrad.
 Må stå for mastergraden ved ettersyn fra NOKUT.
o Kommentarer: Få gjort dokumentet enkelt, samtidig som det
er viktig å sikre kvaliteten.
o Hva er hovedproblemet med mastergradene. Omfang eller
økonomi. Har avdelingen/utdanningen økonomi til det?
o Pkt. 2. Vedlegg i NOKUT-søknadene som skal vise hvordan
årsverkene går opp i studiet. Har man nok
fagpersoner/ressurser? Må tydeliggjøre dette.
 Må dobbeltregistrere fagpersoner på flere studier.
Trenger å sannsynliggjøre om man har økonomi.
 Godkjent.

34/2014

Utdanningskonferansen 2015
 Utdanningskonferanse om våren. Har tidligere hatt godt oppmøte.
Spesielt fra studentene. På eller utenfor Campus? Legges før eller
etter påske. Tema? Medlemmer av programkomite? En fra hver
avdeling, en student og prorektor for utdanning. Tidligere
konferanser: har omhandlet elæring og arbeidsformer og
undervisning på tvers mellom utdanning
o Forslag til tema: Forskningsbasert utdanning. Evt. SAKS,
Definere utdanningskvalitet, Vurderingsformer – hvordan
påvirker digitaliseringen vurderingsformer? Hvordan stemmer
LUB med vurderingsformen.
 UU henvender seg til avdelingene om medlemmer til
programkomite. Tema: utdanningskvalitet. Konferansen blir på
Kronstad rundt påsketider.

35/2014

Møteplan for våren 2015
 Styremøtedatoene ikke vedtatt. Legge møtene 14. dager før
styremøtene? Mandag? Første møte 19. januar i Mdv.
Forslag til møteplan sendes ut.

36/2014

Eventuelt

