REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET
Møtedag/-dato:
mandag 19. oktober 2015
Møtetid og -sted: fra kl 14.00 til 15.45, Campus Kronstad, rom H213
Tilstede: prorektor for utdanning Bjørg Kristin Selvik (leder), prodekan for utdanning
AHS Mildrid Haugland, rådgiver Kristine Engan-Skei, rådgiver Håvard Ulstein,
høgskolelektor Aslaug Furholt AL, høgskolelektor Elisabeth Beisland AHS,
høgskolelektor Geir Omar Berland AIØ, student AIØ Sjur Herheim, student AL Erling
Lundemoen, student SP Ida Austgulen, rådgiver Maren Stallemo (sak 34), sekretær
for utvalget rådgiver Anne Gro Dalland
Forfall: førsteamanuensis Ruth Ingrid Skoglund AL Prodekan for utdanning AL Nina
Grieg Viig. Prodekan for utdanning AIØ Ove Jan Kvammen, student AHS Tina
Tatjana Reichelt, utdanningsdirektør Sonja Irene Dyrkorn, hovedbibliotekar Turid
Bogetvedt Hitland
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30/2015
Godkjenne innkalling med saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Orienteringssaker
31/2015
Kunnskapsdepartementet: Høring - endringer i universitets- og høgskoleloven.
Ingen kommentarer fra utvalget.
Notat med oversikt over eksamenssystemet WISEflow ble sendt til utvalget som
oppfølging fra forrige møte. Utvalget foreslo at oversikt ble sendt ut til faglærerne.
Kandidatundersøkelse 2016
Karrieresenteret har invitert HiB, UiB og NHH til møte om Kandidatundersøkelse
2016 tirsdag 20.oktober.
Status for Studiebarometeret 2015.
Svarprosent for HiB er 23% pr mandag 19.oktober. Avdelingene ble oppfordret til å
arbeide videre for å få studentene til å delta i undersøkelsen.
Internasjonal uke ved HiB denne uken. Programmet er lagt ut på hib.no.
Nytt fra avdelingene
AHS
 jobber aktivt for å få studentene til å delta i Studiebarometeret
 i studieåret 15/16 fokuserer Studiekvalitetsutvalget (SKU) på områdene
internasjonalisering og praksis
 SKU tildelte e-læringsmidler
 økt fokus på kobling mellom forskning og utdanning
AIØ





SKU tildelte e-læringsmidler til 5 prosjekt. AIØ utvidet potten med egne midler.
følger utviklingen i Studiebarometeret og jobber for å få studentene til delta
Prisutdeling til de beste bachelorprosjektene våren 2015
Senter for nyskaping arrangerer; «idemesterskap – skap løsninger for
fremtidens bolig»

AL



Prodekan og fagansvarlige skal vurdere fagutvalgsstrukturen –vil forbedre og
forenkle denne
brukerundersøkelse sendt ut til tillitsvalgte studenter og alle ansatte. Går
gjennom svarene og vil følge opp i løpet av semesteret

32/2015

Det samlete studietilbudet 2016/17

I møte 4.november behandler styret sak om samlet studietilbud for studieåret
2016/17. Saksframlegget til styret var ikke klart før møte i utdanningsutvalget.
Vi sendte derfor ut avdelingene sine oversikter over forslag til studietilbud 2016/17.
AIØ supplerte sin oversikt i møte.
Utvalget hadde ingen merknader til saken.

Drøftingssaker
33/2015

Rapport fra arbeidsgruppe ved HiB: «Rekruttering og
gjennomstrømning»

Vi beklager at utkastet til rapport ble sendt ut så kort tid før møtet.
Leder for utvalget orienterte kort om arbeidet i gruppen fram til i dag.
Utvalget korrigerte enkelte tall og oppsett i tabell 1 for ABIO-utdanningene ved AHS.
Leder noterte seg merknadene og tar disse med i arbeidet med å skrive ferdig
rapporten.
34/2015

Utveksling på masternivå –utfordringer og muligheter

Rådgiver Maren Stallemo la fram sak om hvordan internasjonalt kontor (IK) ønsker å
legge til rette for at flere masterstudenter velger utveksling i løpet av studiet.
IK har kartlagt noen årsaker til hvorfor så få av masterstudentene drar på utveksling.
De foreslår her tiltak til å endre på dette og ber utvalget om råd i saken:
 Endre lokal søknadsfrist
Utvalget var positiv til å endre søknadsfristen for masterstudentene. Dette krever en
kortere og tettere prosess for blant annet forhåndsgodkjenning av fag. Denne
prosessen må involvere personer med god kunnskap om studieprogrammene i sin
helhet.
Utvalget var ikke sikre på at studieveilederne skulle tettere på prosessen med
forhåndsgodkjenning av fag. De stilte spørsmål ved om studieveilederne er de som
har best forutsetning for og kapasitet til dette. Det må avklares med avdelingene
hvem det er naturlig at skal ha denne rollen.

 Utrede utveksling knyttet til masteroppgaven
Utvalget var positiv til utveksling i forbindelse med masteroppgaven, forutsatt at det
er til en partnerinstitusjon med et relevant forskningsmiljø.
 Opprette arbeidsgruppe for internasjonalisering og utveksling i den nye 5-årige
lærerutdanningen
Utvalget mente AL selv tar ansvar for å legge til rette for utvekslingstilbud til
masterstudenter når de planlegger den nye 5-årige lærerutdanningen. Avdelingen
må involvere IK i arbeidet.

35/2015

Godkjenning av mal for emne- og studieprogrambeskrivelser

Utvalget anbefaler at mal for emne- og studieprogrambeskrivelser blir godkjent med
de endringene som kom fram i møte.
Utvalget var positiv til å opprette et studieplannettverk.
De ba om å få et forslag til mandat for et slikt nettverk i neste møte.

36/2015

Utdanningskonferansen 2016

Leder for utvalget kontakter medlemmene fra programkomiteen fra 2015, for å høre
om de vil bidra til konferansen i 2016.
Utvalget foreslo noen tema som de mente var aktuelle. Leder tar disse videre til
programkomiteen.

37/2015
Ingen saker.

Eventuelt

