REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET

Møtedag/-dato:
Møtetidspunkt:

mandag 27. januar 2014
kl 13.30 til 15.30

Tilstede:
Prorektor Bjørg Kristin Selvik (leder), prodekan Ove Jan Kvammen (AI),
prodekan Tjalve Madsen (AL), høgskolelektor Magni Elen Hope Lossius (AL),
førstelektor Heidi Bjørstad (AI), student Marianne Rødseth Espelid (AHS),
student vararepresentant Daniel Benjaminsen (AI), observatør avdelingsbibliotekar
Turid Bogetvedt Hitland, og seniorkonsulent Anne Gro Dalland (sekretær), Jon Hoem
i sak 3, internasjonal leder Eling Kvaale og Erasmus koordinator Marthe Lillefjære
Andersen i sak 4.
Forfall: høgskolelektor/utdanningsleder Olbjørg Skutle(AHS), prodekan Mildrid
Haugland (AHS), student Ida Leivestad (AL), student Dag Ove Stubbehaug (AI),
bibliotekdirektør Maria Carme Torras Calvo (observatør), utdanningsdirektør Sonja
Dyrkorn
SAKSLISTE
1/2014
Godkjenne innkalling med saksliste og referat fra forrige møte
Orienteringssaker
2/2014
 Studiebarometeret.no. lanseres 3. februar
 Oppdatering om Utdanningskonferansen 1. april 2014
 Pris for fremragende undervisning ved HiB
 Status for arbeidet med rom- og timeplanlegging for høst 2014
 Søknader om strategiske midler 2014, se vedlegg
 Møte med Inspera Assesment
 Nytt fra avdelingene
Drøftingssak
3/2014
Prosjekter om e-læring. Resultat etter prosjektperioden og planer for
2014. Prosjektleder Jon Hoem om arbeidet.
4/2014

Om Erasmus + og plan for iverksetting av Erasmus + ved HiB
Ved internasjonal leder Elin Kvaale og koordinator for Erasmus
Marthe Lillefjære Andersen

5/2014

Møteplan 2014 – tidspunkt for ekstra møte for å vedta
tildeling av pris for fremragende undervisning

6/2014

Eventuelt

1/2014
Godkjenne innkalling med saksliste og referat fra forrige møte
Saksliste og referat ble godkjent.

2/2014 Orienteringssaker
Møte med Inspera Assesment
Inspera Assesment har hatt møte med HIB om deres løsning for digital vurdering.
Studiebarometeret.no.
Resultatene fra undersøkelsen i ny nettportal – http://www.studiebarometeret.no/
den 3. februar.
Oppdatering om Utdanningskonferansen 1. april 2014
Programkomiteen har hatt sitt andre møte, og jobber videre for å fastsette endelig
programoppsett. De har en arbeidstittel for seminaret Rammer for utdanningskvalitet
ved studiestedene Kronstad og Møllendalsveien – gode eksempler på arbeids- og
undervisningsformer til inspirasjon. Komiteen har sendt ut forespørsel til eksterne
innledere og avdelingene er bedt om å foreslå gode interne prosjekter.
Pris for fremragende undervisning ved HiB
Prisen skal deles ut på Utdanningskonferansen den 1. april.
Planen er å lyse den ut ca 10. februar med frist for nominasjon ca 10.mars.
Utvalget tar sikte på et ekstra møte den 14.mars kl 13.30 for å behandle
nominasjonene og vedta hvem som skal få prisen.
Søknader om strategiske midler 2014
Utvalget fikk utdelt utkast til søknad om strategiske midler fra seksjon for utdanning.
Det endelige forslaget til fordeling går fram av sakspapirene til neste møte i
høgskolestyret.
Nytt fra studentene og avdelingene
Saken ble utsatt til neste møte.

Drøftingssak
3/2014
Prosjekter om e-læring. Resultat etter prosjektperioden og planer
for 2014. Prosjektleder Jon Hoem om arbeidet.
I prosjektperioden har fokus vært på:
 følge opp de e-læringsprosjektene som fikk tildelt strategiske midler
 informere ansatte om e-læring – via blogg, nyhetsbrev og delta på interne
seminar og møter.

Hoem etterspør en arena for å informere ansatte om hva som skjer i høgskolen på
feltet e-læring og inspirerer til videre arbeid. Den eksterne bloggen er ikke den beste
løsningen for intern informasjon. Utdanningsutvalget støtter at dette gjøres lett
tilgjengelig, og ber om at det følges opp.
Framover vil arbeidet rette seg mot å følge opp prosjekter på avdelingene, både de
som får videreført og får nye strategiske midler. Når høgskolen flytter til Kronstad og
Møllendalsveien, blir det en oppgave å bidra med kunnskap om hvordan ta i bruk det
nye AV-utstyret, som en del av læringsprosessene.
Han ser for seg at flere prosjekter ved HiB bør søke midler fra Norgesuniversitetet –
og vil bidra til at flere vet om denne muligheten og bruker den aktivt.

4/2014

Om Erasmus + og plan for iverksetting av Erasmus + ved HiB
Ved internasjonal leder Elin Kvaale og koordinator for Erasmus
Marthe Lillefjære Andersen

Elin Kvaale innledet kort om intensjonen bak planen for iverksetting av Erasmus +.
Det er nå en forventning at HiB tar i bruk de muligheter som programmet tilbyr.
Marthe Lillefjære Andersen presenterte deretter planen for utvalget. Hun ba utvalget
om kommentarer til de målsettinger og tiltak som internasjonalt kontor foreslår i
planen. Hvordan kan høgskolen bruke Erasmus + som et virkemiddel for å nå interne
målsettinger for faglig kvalitet og internasjonalisering?
Utvalget stilte spørsmål ved målsettingen om å doble antall utreisende Erasmusstudenter? Hvordan skal høgskolen gå fram for å nå dette målet?
Gode avtaler med partnere høgskolen har et etablert og godt faglig samarbeid med,
er en del av strategien for å nå målsettingen. Høgskolen må vurdere gode faglige
nettverk til også å inkludere mobilitet for studenter. Det blir en oppgave framover å
koble utdanning og forskning når avtaler revideres eller inngås.
Forankring av aktivitet i ledelsen på avdelingene og sentralt på høgskolen er sentralt
dersom aktiviteten skal øke. Skal de ansatte drive internasjonal aktivitet, er det
avgjørende at de får frigjort tid til utvekslingsopphold og delta i internasjonalt
samarbeid.
I møte hadde utvalget få kommentarer til hvordan høgskolen kan inngå strategiske
partnerskap og bruke de andre aktivitetene i Erasmus+.
Utvalget ba at internasjonalt kontor tar med seg kommentarene fra møtet, jobbe
videre med planen og ta den tilbake til utvalget i løpet av vårsemesteret.

5/2014

Møteplan 2014 – tidspunkt for ekstra møte for å vedta
tildeling av pris for fremragende undervisning

Ekstra møte - fredag 14. mars fra 13.30 til 14.30 for å behandle sak om tildeling av
pris for fremragende undervisning.

6/2014
Eventuelt
Ingen saker

