Referat fra møte i utdanningsutvalget tirsdag 16.02.16 kl. 14.00 – 16.00.

Tilstede: Bjørg Kristin Selvik, Ove Kvammen, Mildrid Haugland, Jan Helge Kallestad
(stedfortreder for Nina Grieg Viik), Geir Omar Berland, Turid B. Hitland, Erling
Lundemoen, Ida Austgulen, Tina T. Reichelt, Sjur Herheim, Kristin Ravnanger
(referent)

Forfall: Nina Grieg Viik, Elisabeth Beisland, Ruth Ingrid Skoglund og Anne Gro
Dalland.

SAKSLISTE UU:
01/2016
Godkjenne innkalling med saksliste
Orienteringssaker
02/2016
 Høring - rammeplan for 5-årig lærerutdanning
 Tilsyn fra NOKUT:
o barnevern-, sosionom- og vernepleierutdanningene
o institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere
utdanningsstudier i Norge
 Årsplan 2016
 Pris for fremragende undervisning
 Nytt om fusjon
 Nytt fra avdelingene
Drøftingssaker
03/2016

Studiebarometeret 2015

04/2016

Strategiske studieplasser

05/2016

Eventuelt

Referat:
01/2016

Godkjenne innkalling med saksliste

Godkjent – en sak under eventuelt.

Orienteringssaker
02/2016
 Høring - rammeplan for 5-årig lærerutdanning
Arbeidet pågår.
 Tilsyn fra NOKUT:
o barnevern-, sosionom- og vernepleierutdanningene
Materialet er sendt inn til fristen – fått dato for besøk.
o institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere
utdanningsstudier i Norge
Tilbakemelding til Nokut er under utarbeiding.
Høgskolen har også fått direkte spørsmål om tre samarbeids
studietilbud.
 Årsplan 2016 – under arbeid
 Pris for fremragende undervisning – frist 20.02.16
 Nytt om fusjon – innledende fusjonsdrøftinger er startet, neste
milepæl er styremøte 10.03.
 Nytt fra avdelingene
AIØ: - Møte med UiB om mastersamarbeid, siviling. utdanning
- Vellykket arrangement med jenter og teknologi
- Møte i studiekvalitetsutvalget neste uke med bl.a. tildeling
av fagutviklingsmidler.
AHS: - Tilsatte på personalsamling Voss 17 og 18 febr.
- Fokus på internasjonalisering og nye avtaler for
masterprogram.
- Fra E-læring til E-verktøy
- Startet oppfølging av studiebarometeret.
AL:

-

Klar for opptak til nytt masterprogram i barnehagekunnskap
Mye fokus på ny lærerutdanning og på forkurs i matematikk.
Avdelingen skal til Haugesund på personalsamling 2 dager
neste uke – tema digitalisering.

03/2016

Studiebarometeret 2015
Studiebarometeret ble presentert og gjennomgått. Etterpå var det en
god drøfting av ulike elementer. Alle tre avdelingene har startet arbeidet
med å følge studiebarometeret opp. Den høye svarprosenten – 69 %
totalt, gjør tilbakemeldingene valide.
Det at både enkeltstudier, avdelingene, høgskolen og nasjonalt skårer
lavt på Medvirkning må følges opp. Utdanningsutvalget foreslår at dette
blir et fokus i alle fagutvalg, for å få fram hva det konkret handler om.
Utdanningsutvalget slutter seg til forslaget om at avdelingene melder
tilbake med bakgrunn i foreslåtte punkter, og at oppfølging av
studiebarometeret blir sak i høgskolestyret på bakgrunn av dette.

04/2016

Strategiske studieplasser

I orientering om statsbudsjettet 2016 for universitet og høgskoler, er
HiB tildelt
40 nye strategiske studieplasser - 25 i kategori D (3 år) og 15 i kategori C (2 år).
Forslag fra avdelingene til fordelingen av plassene skal foreligge 19.02.16. Sak om
fordeling går til høgskolestyret 10.03.16.

05/2016

Eventuelt

Mildrid Haugland etterlyste en bedre og tidligere oversikt over felles dager i
høgskolen. Bl.a. opplevde AHS at åpen dag arrangementet 9 mars fortsatt var
utydelig for avdelingen.
Bjørg Kristin Selvik og Kristin Ravnanger lovet å følge opp.

