REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET
Møtedag/-dato:
Møtetidspunkt:
Møtested/ -rom:

mandag 19. januar 2015
fra kl 13.30 til 15.30
Høgskolen i Bergen, Møllendalsveien 6, møterom 216

Tilstede: prorektor Bjørg Kristin Selvik, prodekan AHS Mildrid Haugland, prodekan
AL Tjalve Madsen, rådgiver Kristine Engan-Skei , instituttleder Heidi Bjørstad,
student AHS Tom Gunnar Bårtvedt, student AL Fredrik Bødtker Devik, student AI
Sondre Johan H Riisøen, politisk nestleder SP Andreas Øren Olsbø, hovedbibliotekar
Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, sekretær for LMU Anne
Gro Dalland
Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle
høgskolelektor Magni Elen Hope Lossius, bibliotekdirektør Maria Carme Torras Calvo

SAKSLISTE:
1/2015

Godkjenne innkalling med saksliste

2/2015

Orienteringssaker
Status: Utdanningskonferansen 2015 og utlysning av pris for
fremragende undervisning
NOKUT: arbeid med ny tilsynsmodell
Arbeidsgruppe ved HiB: kartlegging av studentrekruttering og
studentgjennomstrømning
Optimal student – pilot ved AIØ
Forslag til ny finansieringsmodell
Nytt fra avdelingene








Drøftingssak
7/2015

Innspill til Plan 2015 for Utdanningsområdet

8/2015

Møteplan for våren 2015

9/2015

Eventuelt

1/2015
Godkjenne innkalling med saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

2/2015


Orienteringssaker

Utdanningskonferansen 2015 blir arrangert onsdag 25.mars på HiB Kronstad.
Studentparlamentet og AHS har oppnevnt medlemmer til programkomiteen. Vi
venter på svar fra AL og AIØ. Prorektor innkaller til første møte så snart alle
medlemmer er oppnevnt.



Pris for fremragende undervisning blir lyst ut med momentlisten som har vært på
sirkulasjon hos medlemmene i utvalget.

 NOKUT: arbeid med ny tilsynsmodell
Den 4. og 5. desember deltok prorektor og representanter fra Studentparlamentet på
et arbeidsmøte om NOKUTs fornyede tilsynsmodell.


Optimal student: Høgskolen i Bergen, Kompetansesenter rus Midt-Norge og SiB
har inngått en avtale med om en forsøksordning med Optimal student på
Vestlandet. Optimal student er et internettbasert selvskåringsverktøy der
studentene gis mulighet til å teste og reflektere over sine alkoholvaner.

Studentene tok selv initiativet til forsøksordningen. Studenter ved AIØ deltar i Optimal
student.


Arbeidsgruppe ved HiB: systematisk kartlegging av studentrekruttering og
studentgjennomstrømning

Gruppen skal kartlegge rekruttering av bachelor- og masterstudenter og
gjennomstrømning. Ut fra kartleggingen skal gruppen foreslå en samlet
handlingsplan med tiltak for å sikre god rekruttering til og gjennomstrømning ved
høgskolens studier
Arbeidsgruppen skal blant annet:
o Analysere søkergrunnlaget til Grunnskolelærerutdanning 1. -7. trinn og
Grunnskolelærerutdanning 5. -10. trinn og foreslå tiltak særlig rettet inn mot
disse to nye studieprogrammene
o Foreslå tiltak for en jevnere kjønnsbalanse ved studieprogram med lav
representasjon av det ene kjønn.
o Foreslå tiltak for å øke andelen av studenter med minoritetsspråklig
bakgrunn generelt og til lærerutdanningen spesielt.



Forslag til ny finansieringsmodell i UH-sektoren
Departementet viderefører systemet for grunnfinansiering, slik at forholdet mellom
basis- og resultatbasert finansiering er nesten uendret. HiB får omtrent samme
tilskudd som tidligere. I 2015 er 71% av bevilgningen til HiB basis, mens 29%
resultatbasert. I det nye forslaget vil forholdet være 70% / 30%.
Antallet finansieringskategorier endres fra seks til fire.
Det er verdt å merke seg at kandidatmidler gis til gradsgivende institusjon.



Nytt fra avdelingene:

AHS
o Etablerer et prosjekt for å finne fram til optimal bruk av de nye
ferdighetsrommene og utstyret i undervisningen og forskning.
o Fokuserer på aktiv rekruttering av egne studenter til masterutdanningene
avdelingen tilbyr
o Studiekvalitetsutvalget skal gå gjennom avtaleporteføljen for utreisende
studenter, for å sikre at avtalene er relevante og holder tilstrekkelig kvalitet
o Duke University er valgt som strategisk partner for HiB/AHS
o Vil gå ut med tydelig informasjon til studenter om at bruk av rusmidler er
uforenelig med autorisasjon
o NOKUT har avslått ph.d.-søknaden
AL
o Det er en utfordring for avdelingen, både ansatte og studenter, at de må pendle
mellom to campus
o Følger opp BLU med møter mellom ledelse og fagseksjoner
o Avdelingen forbereder innføring av femårig lærerutdanning, og er begynt å
planlegge kompetanseutvikling i personalet og tenke sammensetning av
utdanningen
o EVO-porteføljen med tilbud til grunnskolen gir avdelingen en utfordring med ikke
kun å bruke erfarne faglærer til evo-studier og vikarer til grunnutdanningen
o Lyser ut internt to studietilbud i høgskolepedagogikk– del av systematisk
kompetanseheving for personalet
AIØ
o Dekanatet har startet en bred prosess for å jobbe ut ny strategi for AIØ.
o Den 11.1 inviterer AIØ til Jenter og teknologi – et arrangement for 11-årige
jenter som er nysgjerrig på realfag. Dagen er et samarbeid med 4 andre
institusjoner i regionen.
o Fortsetter arbeidet med e-læring. Ser på muligheter for e-læringsmoduler
innen undervannsteknologi. Studiet har i dag undervisning på 3 campuser.

7/2015

Innspill til Plan 2015 for Utdanningsområdet

Høgskolen har startet arbeidet med Rapport 2014 og Plan 2015.
Styret får skisse til rapport og plan i møte 4.2. og endelig versjon skal vedtas 10.3.
Avdelingene er i gang med å arbeide fram sine innspill til plan og rapport.

Utdanningsutvalget mener det er viktig å fortsette arbeidet med:





Utvikling av digital eksamen
e-læring
internasjonalisering og følge opp handlingsplanen
koble forskning og utdanning

I tillegg diskuterte utvalget mulighetene for å etablere en seksjon eller et senter med
ansvar for faget høgskolepedagogikk og som bidrar til å utvikle den pedagogiske
kompetanse i fagmiljøene ved høgskolen.
Utvalget trakk også fram inkluderende læringsmiljø i diskusjonen om planer og mål
for 2015. Hva er et inkluderende læringsmiljø for høgskolen? Studentene oppfordret
høgskolen til å trekke på de positive kreftene i studentmiljøet, som blant annet
linjeforeningene, og bruke disse positivt inn mot utdanningene og
rekrutteringsarbeidet.

8/2015

Møteplan for våren 2015

Utvalget beholder møtetidspunkt fral kl 13.30 til 15.30.
Møteplan for våren 2015:






mandag 23.februar
mandag 13. april
mandag 9.mars fra kl 14.00 til 15.30
Møte for å gå gjennom nominasjoner til pris for fremragende
undervisning
tirsdag 26.mai

