REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET
Møtedag/-dato:
mandag 21. september 2015
Møtetid og -sted: fra kl 13.30 til 15.30, Campus Kronstad, rom A720
Tilstede: prorektor for utdanning Bjørg Kristin Selvik (leder), prodekan for utdanning
AHS Mildrid Haugland, rådgiver Kristine Engan-Skei, rådgiver Håvard Ulstein,
førsteamanuensis Ruth Ingrid Skoglund AL, høgskolelektor Elisabeth Beisland AHS,
instituttleder Per Thorvaldsen, student AHS Tina Tatjana Reichelt, student AIØ Sjur
Herheim, student AL Erling Lundemoen, student SP Ida Austgulen, hovedbibliotekar
Turid Borgetvedt Hitland, seniorkonsulent Gunhild Raunsgard (sak 27), sekretær for
utvalget Anne Gro Dalland
Forfall: Prodekan for utdanning AL Nina Grieg Viig. Prodekan for utdanning AIØ Ove
Jan Kvammen, høgskolelektor Geir Omar Berland AIØ, utdanningsdirektør Sonja
Irene Dyrkorn
Utvalget startet møte med en kort presentasjon av medlemmene i utvalget og
mandatet for arbeidet utvalget skal gjøre.
SAKSLISTE:
24/2015
Godkjenne innkalling med saksliste
Orienteringssaker
25/2015
 Høring – NOU 2015:8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser
 NOKUT: Gjennomfører tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid
med eksterne aktører
 NOKUT: Varsel om tilsyn med utdanningene barnevernspedagog, sosionom og
vernepleier
 NOKUT: Konferanse om Studiebarometeret 2015
 Planer for utdannings- og forskningssamarbeid mellom UiB og HiB (vedlegg1)
 Om prosessen om mulig fusjon mellom HSH, HiB og HiSF (vedlegg 2)
 Nytt fra avdelingene
Drøftingssaker
26/2015
«Bedre integrasjon mellom utdanning og forskning i bachelor- og
masterutdanningene ved HiB». Rapport fra arbeidsgruppe.
27/2015

Om arbeidet i prosjekt Digital eksamen ved HiB

28/2015

Endringer i møteplan for høsten 2015

29/2015

Eventuelt

24/2015
Godkjenne innkalling med saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Orienteringssaker
25/2015
Høring – NOU 2015:8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser
 HiB har frist til 15.okober for å gi sine kommentarer til forslagene i
utredningen.
NOKUT: Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne
aktører
 Høgskolen er bedt om å sende informasjon om studier som ikke var
innrapportert i første runde av tilsynet. Forskningsseksjonen/EVO har fulgt
opp. HiB får tilbakemelding samt informasjon om eventuell oppfølging av
enkelte studier, etter innrapporteringen.
NOKUT: Varsel om tilsyn med utdanningene barnevernspedagog, sosionom og
vernepleier
 I oktober/november får 35 utdanninger ved 16 institusjoner tilsyn. NOKUT ber
bl.a. institusjonene gjøre rede for utdanningenes studieplaner med særlig vekt
på læringsutbytte og arbeidslivsrelevans. Videre vil institusjonene bli bedt om
å redegjøre for fagmiljø og FoU-aktivitet knyttet til utdanningene.
NOKUT: Konferanse om Studiebarometeret 2015
 14.september arrangerte NOKUT seminar om Studiebarometeret 2015.
Informasjon om gjennomføring av årets undersøkelse, KD om hvordan
resultatene vil bli fulgt opp og hva NOKUT kan gjøre for at institusjonene
bruker resultatene i eget kvalitetsarbeid.
Planer for utdannings- og forskningssamarbeid mellom UiB og HiB (vedlegg1)
 Rektorene ved UiB og HiB har bedt dekaner på de to institusjonene utrede
mulig samarbeid innen utdanning og forskning.
Om prosessen om mulig fusjon mellom HSH, HiB og HiSF (vedlegg 2)
 KD gav signal på at de forventer fusjon mellom HSH, HiB og HiSF.
Departementet ser for seg et utrednings- og kartleggingsarbeid i løpet av
høsten 2015, med konkrete fusjonsforhandlinger vinteren 2016. En evt fusjon
kan bli vedtatt ved kongelig resolusjon i juni 2016 og ny institusjon er klar 1.
januar 2017.
 HiB ser for seg at utredning om utdannings- og forskningssamarbeid mellom
UiB og HiB skal gå parallelt med planer om evt fusjonering med HSH og HiSF

Nytt fra avdelingene
Avdeling for helse og sosialfag
 Avdelingen deltar i arbeidsgruppe som utreder helseklynge på Årstadvollen
 Arbeider med ph.d.-søknad for å sende på nytt til NOKUT for akkreditering
 E-læring er et satsingsområdet for AHS. Arbeider med å få emner i
masterutdanningene nettbaserte
 Seminar om Team Based Learning. Janet Gweyer fra Duke University, Silje
Mæland og Nina Rydland Olsen fra Institutt for ergoterapi, fysioterapi og
radiografi gir en teoretisk innføring og praktisk øving i TBL
 Planlegger å søker akkreditering av master i jordmorfag i løpet av høsten 2015
Avdeling for lærerutdanning
 Arbeider med høringsuttalelse til NOU 2015:8 Fremtidens skole. Fornyelse av
fag og kompetanser
 Arbeider med søknad om intern akkreditering av mastergrad i
barnehagekunnskap. Styret behandler saken i møte i november. Planlagt
oppstart for studiet høsten 2016
 Har startet planlegging av arbeidet med 5-årig mastergrad i GLU
 Planlegger en spørreundersøkelse til ansatte og fagtillitsvalgte studenter om
oppstart av studiene høsten 2015
Avdeling for ingeniør- og økonomifag
 E-læringsmidler er lyst ut på avdelingen. SKU behandler søknadene og tildeler
midler.
 Stadig flere studenter som har fullført en bachelorgrad ved HiB, fortsetter
studiene mot bachelorgrad nr 2. Avdelingen diskuterer prinsipper for tildeling
av bachelorgrad nr 2
 HIB og HiSF utreder samarbeider om byggingeniørutdanning i Førde
 NOKUT avslo søknad om akkreditering av masterprogrammet innovasjon og
teknologiledelse - realfaglig retning (120 sp)
 Søknad om akkreditering av ph.d.-studiet «ICT Engineering: Software
Engineering, Communication Systems, and Engineering Computing» er sendt
høgskolestyret
 Arbeider med avdelingsstrategi for 2016-2020

26/2015
«Bedre integrasjon mellom utdanning og forskning i bachelor- og
masterutdanningene ved HiB».
I mars 2015 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede hvordan høgskolen bedre
kan integrere utdanning og forskning i bachelor- og masterutdanningene ved HiB.
Leder for gruppen Silje Mæland presenterte rapporten for Utdanningsutvalget.
Arbeidsgruppen har laget en kort film som de mener kan få studentene nysgjerrig på
å finne ut hvilken forskning som skjer på deres institutt eller avdeling. Gruppen er
opptatt av å finne en arena der studenter og vitenskapelig ansatte kan møtes, for å
vise hvordan bachelor- og masterstudenter kan delta i et forskningsprosjekt.
Utvalget takket for presentasjonen og en god rapport.
Utvalget diskuterte rapporten og gav råd om hva høgskolen bør gjøre videre i saken:


Bør finne fram til hva som er god arena for å formidle forskningsprosjekter der
bachelor- og masterstudenter kan delta. Utvalget er skeptisk til at Studenttoget
får denne funksjonen. Kan biblioteket være et alternativ eller bør det være
kontaktpersoner på institutt eller avdelingsnivå?



Utvalget synes det er viktig at studentene får kjennskap til FoU-arbeid som
gjøres ved institusjonen. Tenke digitale presentasjoner av aktuelle
forskningsprosjekt.



Gi studentene realistiske presentasjoner av den arbeidsinnsatsen som er
forventet av dem, dersom de deltar i et prosjekt.



Vi kan ikke forvente at alle studenter ønsker å delta i et forskningsprosjekt



Legge til rette for at studenter i forkant av arbeid med bachelor- eller
masteroppgaver får informasjon om det er mulig å gjøre dette i tilknytning til et
pågående FoU-prosjekt.



Filmen som arbeidsgruppen har laget, stilte mange spørsmål, men gav få
svar. Den bør ha flere svar og gi mer informasjon før den blir brukt.



Hva gjør andre institusjoner for å integrere utdanning og forskning i bachelorog masterutdanninger?

27/2015

Om arbeidet i prosjekt Digital eksamen ved HiB

Prosjektleder Gunhild Raunsgard innledet saken og fortalte kort om prosjektet
«Digital eksamen» ved HiB.
Utdanningsutvalget var invitert til å gi innspill til hvordan prosjektet kan utfordre
fagmiljøene til å se etablerte vurderingsformer opp mot nye digitale verktøy og nye
muligheter.
Utvalget støttet forslaget om en gjennomgang av etablerte vurderingsformer.
De foreslo å sende ut en oversikt med hvilke muligheter de digitale verktøy og det
nye systemet gir. I oversikten kan det gjerne bli vist til konkrete eksempler.

28/2015

Endringer i møteplan for høsten 2015

Utvalget vedtok ny møteplan for høsten 2015:
Møtetidspunkt:
Møtedato:

fra kl 14.00 til 15.45.
mandag 19. oktober
mandag 16.november (blir delvis felles med FoU-utvalget)

