REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOUUTVALGET
Møtedag/-dato:
Møtetidspunkt/rom:

mandag 16. november 2015
fra kl 13.30 til 14.30 på rom A 720 og
fra kl 14.30 til 15.30 på rom A 825

Tilstede: prorektor for utdanning Bjørg Kristin Selvik (leder), prodekan for utdanning
AHS Mildrid Haugland, Prodekan for utdanning AL Nina Grieg Viig, førsteamanuensis
Ruth Ingrid Skoglund AL, høgskolelektor Elisabeth Beisland AHS, høgskolelektor
Geir Omar Berland AIØ, student AIØ Sjur Herheim, student AL Erling Lundemoen,
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 Sonja Irene Dyrkorn,

SAKSLISTE UU:
38/2015
Godkjenne innkalling med saksliste
Drøftingssaker
39/2015
Underveis- og sluttevalueringer av emner ved HiB
40/2015

Karrieredag

41/2015

Møteplan våren 2016

42/2015

Eventuelt

Orienteringssaker
43/2015
 Forslag til ny rammeplan for grunnskolelærerutdanninger på
masternivå
 Status for arbeidet med fusjon
 Status for Studiebarometeret 2015
 Innspill til budsjett 2016
 Nytt fra avdelingene

38/2015

Godkjenne innkalling med saksliste

Innkalling med saksliste ble godkjent.

39/2015

Underveis- og sluttevalueringer av emner ved HiB

Studentparlamentet er bekymret for lav svarprosenten på emneevalueringene og
stiller spørsmål ved om alle evalueringer gjennomføres, eller blir informert om på en
god måte. De ønsket at Utdanningsutvalget skulle vurdere om alle evalueringer skal
defineres som et obligatorisk arbeidskrav for studentene.
Utdanningsutvalget mente det ikke er en god løsning å gjøre evalueringen til et
obligatorisk arbeidskrav.
Før utvalget drøfter tiltak, ba det om å få en oversikt fra avdelingene over hvordan de
gjennomfører underveis- og sluttevalueringer, og følger opp resultatene overfor
studentene. Da vil utvalget ha et reelt grunnlag for å foreslå tiltak til forbedring.

401/2015
Karrieredagen
Representanter fra Næringslivsutvalget ved Bergen Teknikersamfund (BTS) deltok i
møte og orienterte kort om arbeidet med å gjennomføre Karrieredagen.
BTS har en utfordring med å få bedrifter og organisasjoner fra offentlig sektor til å
delta. Private bedrifter og organisasjoner er i større grad villig til å betale seg inn på
Karrieredagen.
Utdanningsutvalget oppfordret studenter til å delta på Karrieredagen.
Samtidig ba Utdanningsutvalget BTS om å vurdere prisnivået for å delta på dagen,
slik at det blir attraktivt også for offentlige bedrifter og organisasjoner.
For framtiden bør karrieredagen ligge fast på terminplanen, og en bør vurdere om
dagen kan være delvis undervisningsfri for studenter i målgruppen.

41/2015

Møteplan våren 2016

Møtetidspunkt:
Møtedatoer:

kl 14.00 til 15.30
tirsdag 16. februar, tirsdag 15. mars, tirsdag 24.mai

Orienteringssaker
43/2015
Forslag til ny rammeplan for grunnskolelærerutdanninger på masternivå
 Rammeplanutvalget har avsluttet sitt arbeid. Forslag til nye rammeplaner for
grunnskolelærerutdanninger på masternivå er ferdig og sendt til
Kunnskapsdepartementet, kommer på høring.
Status for arbeidet med fusjon
 NIFU arbeider med kartlegging av status og muligheter for en fusjon mellom
HiB, HSH og HiSF. Utredningen blir en del av saksgrunnlaget for å avgjøre
om det blir fusjonsforhandlinger.
Status for Studiebarometeret 2015
 HiB har en svarandel på 72% i årets undersøkelse
Innspill til budsjett 2016
 Utvalget ble informert om mulighet for å gi innspill til budsjett 2016 på området
utdanningskvalitet

Nytt fra avdelingene
Biblioteket
 BOLK – frist 1.12 for etterregistrering av kompendier og nye kompendier.
 ALMA – reduserte tjenester i biblioteket pga omlegging fra BIBSYS til ALMA
AL




Forbereder søknad om master i barnehagekunnskap – skal til styret i januar
2016.
Rammeplanutvalget har sendt nye rammeplaner for 5- årig lærerutdanning til
KD – oppstart av utdanningen i august 2017.
I samarbeid med Studentrådet skal avdelingen vurdere organisering av
fagutvalgene, for å forenkle strukturen.

AHS
 Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i jordmorfag er sendt til
NOKUT 13. november 2015.
 SimArena åpnet 13.november 2015
 Fortsetter arbeidet med utvekslingstilbudet for masterstudentene og i den
forbindelse er representanter for avdelingen er på institusjonsbesøk i New
York og Hong Kong.
AIØ
 Arbeider med studieplaner
 Arbeider med strategidokument ved avdelingen

REFERAT FRA FELLESMØTE MELLOM UTDANNINGSUTVALGET OG
FOU-UTVALGET
I fellesmøte mellom FoU-utvalget og Utdanningsutvalget ble følgende sak drøftet:
Bedre integrasjon mellom utdanning og forskning i bachelor- og
masterutdanningene ved HiB – oppfølging av rapport fra arbeidsgruppe
Mål om integrasjon mellom utdanning og forskning er inkludert i høgskolens
strategiske dokumenter. Dette handler bl.a. om forskningsbasert utdanning og
studentinvolvering i forskning.
Våren 2015 ble det nedsatt en arbeidsgruppe ved høgskolen som så på hvordan
man kan få en bedre integrasjon mellom forskning og utdanning i utdanningsløpene.
Gruppens leverte rapporten «Bedre integrasjon mellom utdanning og forskning i
bachelor- og masterutdanningene ved HiB», som har vært drøftet i både
Utdanningsutvalget og i FoU-utvalget ved HiB høsten 2015.
I denne saken drøftet Utdanningsutvalget og FoU-utvalget i fellesskap oppfølging av
tiltak foreslått i rapporten.
Vedtak
Utdanningsutvalget og FoU-utvalget viser til premissene i saken og oppfordrer
avdelingene til å iverksette følgende tiltak:


Se til at programplanene tydeliggjør kunnskap, ferdigheter og generell
kompetanse studentene skal ha oppnådd, og den utvikling de skal ha innenfor
det å arbeide forskningsbasert, og hvilke arbeidsmåter en vil bruke for å
lykkes. Dette gjelder både på bachelor- og masternivå.



Studentene må tidlig få høre om FoU-arbeid som gjøres innenfor fagfeltet de
studerer. Dette kan bl.a. gjøres ved valg av litteratur, i eventuelle
innføringskurs, ved en utdanningsdag på programmet, ved økt bruk av interne
gjesteforelesere som kan fortelle studentene om aktuell forskning innen sine
fagområder.



Når studentene får undervisning om ulike typer bachelor- og masteroppgaver,
og om aktuelle tema for oppgavene, bør de få kunnskap om forskingsfelt
knyttet til utdanningsprogrammet. Hvis det er forskningsprosjekter som har
mulighet for studentdeltagelse må studentene også få informasjon om dette og
hva det innebærer å skrive en oppgave som del av et FoU-prosjekt.



AIØ arrangerer årlig EXPO for å presentere studentenes bacheloroppgaver.
Målgruppen er både studenter, tilsatte og næringsliv. De andre avdelingene
bør vurdere om de kan gjøre noe lignende.

Videre anbefales det at en på institusjonsnivå:
 I større grad synliggjør og eventuelt videreutvikler de felles
formidlingsarenaene som finnes ved HiB, som FoU-konferansen,
Utdanningskonferansen, Forskning i Fyr og Flamme, forskningsfrokoster etc.


I presentasjon av pågående FoU arbeid ved HiB på høgskolens nettsider må
studentdeltagelse synliggjøres når det er en del av prosjektene. Slide-show
kan være en måte å videreutvikle disse presentasjonene. Det er studentenes
ansvar å oppsøke slik informasjon og holde seg oppdatert.

