REFERAT MØTE I UTDANNINGSUTVALGET

Møtedag/-dato:
Møtetidspunkt/rom:
Møtested:

tirsdag 15. mars 2016
kl 14.00 til 16.00 på E507
Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad

Tilstede: prorektor for utdanning Bjørg Kristin Selvik (leder), prodekan for utdanning
AHS Mildrid Haugland, Prodekan for utdanning AL Nina Grieg Viig, rådgiver Kristine
Engan-Skei, førsteamanuensis Ruth Ingrid Skoglund AL, høgskolelektor Elisabeth
Beisland AHS, høgskolelektor Geir Omar Berland AIØ, student AIØ Sjur Herheim,
student AL Erling Lundemoen, student AHS Rikke Børsting, student SP Ida
Austgulen, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, sekretær for utvalget rådgiver
Anne Gro Dalland
Forfall. Prodekan for utdanning AIØ Ove Jan Kvammen, student AHS Tina Tatjana
Reichelt, utdanningsdirektør Kristin Ravnanger

SAKSLISTE:
6/2016
Godkjenne innkalling med saksliste
Orienteringssaker
7/2016
 Ny rammeplaner for 5-årig lærerutdanning, høring og akkreditering
 Program for Utdanningskonferansen 2015
 Nytt om fusjon
 Nytt fra avdelingene
Drøftingssaker
8/2016

Pris for fremragende undervisning

9/2016

Resolusjoner fra Studentparlamentet

10/2016

Om arbeidet med innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere
utdanning

11/2015

Eventuelt

6/2016
Godkjenne innkalling med saksliste
Innkalling med saksliste ble godkjent.
7/2016

Orienteringssaker

Ny rammeplaner for 5-årig lærerutdanning, høring og akkreditering
Prodekan Nina Grieg Viig orienterte om prosessen fram til nye rammeplaner for 5årig lærerutdanning. KD har sendt rammeplanene på høring med frist 1. april. AL
jobber med sin høringsuttalelse.
NOKUT har bedt høgskoler med ph.d.-utdanning innen lærerutdanning vurdere
selvakkrediteringssituasjon og hvordan ph.d.-programmet dekker
lærerutdanningsområdet og undervisningsfag i GLU. Svarfrist 16.mars.
Program for Utdanningskonferansen 2016 ble lagt fram for utvalget.
Nytt om fusjon - Styrene ved HiB, HSH, og HiSF har vedtatt at institusjonene starter
arbeidet med en fusjonsplattform. Et forhandlingsutvalg er oppnevnt og skal legge
fram forslag til plattform for styrene 12.mai.
Nytt fra avdelingene
AIØ:
 Har jobbet med få ferdig studieplanene. Større endinger og prinsipper har
vært diskutert i SKU.
 SKU har diskutert resultatene fra Studiebarometeret. Instituttene arbeider
videre med å analysere resultatene for sine program.
AHS:
 SKU har jobbet med studieplaner, og særlig sett på prosessen for arbeidet og
hvordan sikre flyt og jevn jobbing med studieplanene.
 Har hatt fokus på å stimulere til økt bruk i avdelingen av e-læringsverktøy,
teambased learning og SimArena
 Avdelingsmøte i uke11. Studentene er invitert til å presentere sin forståelse av
medvirkning, jf. resultat fra Studiebarometeret
 AHS fikk gode resultat på de nasjonale delprøvene
AL:
 SKU har arbeidet med emne/studieplaner.
 Representanter fra praksisfeltet spør hvordan studentene tilegner seg digital
kompetanse. Avdelingen vil oppfordre faglærerne til å ta i bruk digitale
verktøy, slik at studentenes digitale kompetanse styrkes.
 Fornøyd med resultat fra nasjonale delprøver.

8/2016

Pris for fremragende undervisning

Utvalget vurderte nominasjonene opp mot vedtektene og innstilte sin kandidat til pris
for fremragende undervisning 2016.
Vinner av prisen er unntatt offentlighet fram til utdeling på Utdanningskonferansen
den 13. april 2016.

9/2016

Resolusjoner fra Studentparlamentet

SP presenterte de to resolusjonene «Gi fremovermelding en sjanse» og «Overhold
tidsfristene».
Utvalget diskuterte sakene og vedtok følgende:
1. «Utdanningsutvalget anbefaler at HiB starter et pilotprosjekt i løpet av våren
2016 - der hver avdeling prøver ut automatisk begrunnelse fra sensor på en
eksamen. Rammer for arbeidet må avtales nærmere.»

2. «Utdanningsutvalget anbefaler at ledelsen ved HiB minner avdelingene om at
sensurfristene er absolutte. Er det er hjemmel for unntak og høgskolestyret
utsetter sensurfristen, skal studentene få melding om dette så fort som mulig.
Utdanningsutvalget ber om å få saken tilbake i første møte høsten 2016 med
oversikt over antall utsettelser før og etter påminning til avdelingene»

10/2016

Om arbeidet med innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i
høyere utdanning

Utvalget fikk informasjon om innspill til stortingsmelding og foreløpig plan for arbeidet
ved HiB.
Utvalget får utkast til svar fra HiB presentert i siste møte våren 2016.

