REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET

Møtedag/-dato:
Møtetidspunkt:
Møtested/ -rom:

mandag 23. februar 2015
fra kl 13.30 til 15.30
Høgskolen i Bergen, Kronstad, møterom A 720

Til stede: prorektor Bjørg Kristin Selvik, prodekan AL Tjalve Madsen, prodekan AHS
Mildrid Haugland, høgskolelektor Magni Elen Hope Lossius, 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 Trude Færevaag, sekretær for utvalget Anne Gro Dalland
Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle,
hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn,

SAKSLISTE:
10/2015

Godkjenne innkalling med saksliste og referat

Orienteringssaker
11/2015
 Arbeidsgruppen IKT-støttet utdanning.
Orientering ved prosjektleder Jon Hoem.







NOKUT: Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne
aktører om å tilby høyere utdanning
NOKUT: Evaluering av implementering av læringsutbyttebeskrivelser – nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk.
KD: Høring om Nasjonale deleksamener – endring i forskrifter i rammeplaner
Nytt fra avdelingene

Drøftingssaker
12/2015
Studiebarometer 2015 – Oppfølging av resultatene
13/2015
Studentutveksling og innkommende utvekslingsstudenter fra 2010
til 2014 - Status og utfordringer
14/2015

Eventuelt

10/2015
Godkjenne innkalling med saksliste
Endring: sak13 blir behandlet før sak 12.
Til Eventuelt: sak meldt studentarbeidsplasser.
Innkalling og saksliste ble godkjent.

11/2015

Orienteringssaker

Arbeidsgruppen IKT-støttet utdanning.
Prosjektleder Jon Hoem orienterte om gruppens oppgaver, medlemmer og planer for
2015.
Gruppen skal få oversikt over prosjekter knyttet til IKT-støttet utdanning som pågår
ved høgskolen, følge opp og koordinere innsatsen og ha tettere kontakt med
fagmiljøene. Arbeid med å forberede anbud på LMS blir en av de større oppgavene.
Prosjektleder etterlyser en kanal for å nå ut til fagmiljøene med informasjon og
tjenester.
NOKUT: Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne
aktører om å tilby høyere utdanning. HiB skal rapportere til NOKUT innen 1.mars.
NOKUT: Evaluering av implementering av læringsutbyttebeskrivelser – nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk. HiB skal sende beskrivelser for bachelor i ingeniørfag
(data) innen 25. februar.
KD: Høring om Nasjonale deleksamener – endring i forskrifter i rammeplaner
Høring er sendt til avdelingene. HiB har frist 4.mai for å sende sine merknader til KD.
Nytt fra avdelingene
AHS







Følge opp resultater fra SHoT-undersøkelsen. Spesielt rapportert ensomhet
og frafall blant menn i utdanningene, rusbruk blant studenter og bekymring for
å snakke i forsamlinger og større grupper.
Følge opp resultat fra Studiebarometeret - spesielt for bachelor i radiografi
Fortsetter arbeidet med å sikre avtaler om internasjonalisering
Oppstart for det første kullet i videreutdanning for gruppeveiledere i NAV
1.mars frist for å søke opptak til masterutdanninger

AIØ


Studiekvalitetsutvalget (SKU) behandlet sak om åpningstider i byggene.
Studentene på AIØ er bekymret for mulighetene til å jobbe med
bachelorprosjektene på spesialrom og benytte leseplasser på søndager og
helligdager. Det er lite heldig om høgskolen oppleves som et studiested som
ikke i varetar studentenes behov for å bruke fasilitetene i byggene.
SKU ba prodekanen om å ta saken videre til utdanningsutvalget og mener at
HiB må revurdere åpningstidene for byggene.



Har startet arbeidet med ny strategi for AIØ.





Har hatt avdelingsmøte, der de diskuterte prosjektet: Heltidsstudenten
Følger opp resultat fra Studiebarometeret
BLU: studentene velger fordypning i disse dager. Spennende å se om de
velger på tvers av eller innen sin fagprofil.

AL

13/2015

Studentutveksling og innkommende utvekslingsstudenter fra
2010 til 2014 - Status og utfordringer

Leder for internasjonalt kontor Elin Kvaale presenterte saken.
Utvalget mente saken gav god oversikt over hvordan høgskolen har innfridd
målsettingene i handlingsplan for internasjonalisering og aktiviteter knyttet til
studentutveksling.
Utvalget drøftet saken og hadde følgende kommentarer:







Viktig å fortsette arbeidet med å kvalitetssikre avtaler om utveksling.
Studentene skal vite at deres opphold ved samarbeidsinstitusjoner er faglig
godkjent og blir godkjent som del av deres utdanning ved HiB
Hva er merverdien høgskolen ønsker for egne studenter som velger å reise på
utveksling til en av høgskolens partnerinstitusjoner?
Høgskolen må legge til rette for at flere studieprogram blir tilbudt på engelsk,
både hele program og emner på alle program. Dette er en forutsetning dersom
høgskolen har et mål om å framstå som en attraktiv institusjon for utenlandske
studenter
Høgskolen må legge til rettefor at utenlandske studenter kan bruke
høgskolens nettsider for å finne nødvendig informasjon på engelsk om
høgskolen og aktuelle studieprogram



Studenter som har vært på utveksling, kan bidra med sine erfaringer og
opplevelser, for å inspirere andre studenter til å velge utveksling

Internasjonal leder informerte om at høsten 2015 skal høgskolen arrangere
Internasjonal uke.
Rapport til styret om status for handlingsplanen ligger vedlagt.

12/2015

Studiebarometer 2015 – Oppfølging av resultatene.

Den 3.februar offentliggjorde NOKUT resultatene fra Studiebarometeret 2015.
Utvalget var invitert til å kommentere funnene i undersøkelsen og foreslå hvordan
høgskolen kan følge opp funnene.
AHS og AL har begynt å gå gjennom funnene for sine studieprogram. Så langt har
ledelse, avdelingsråd, institutt og studiekvalitetsutvalg diskutert funnene og mulige
årsaker til hvorfor studentene har svart det de har. De har ikke konkludert på aktuelle
tiltak, men konstaterer at pedagogisk kvalitet er et område som går igjen som
forbedringspunkt.
Studentene forventer at høgskolen tenker tiltak og starter et arbeid for å følge opp
områdene der studentene rapporterer lav tilfredshet. De viser til at 49 % av 2.års
studentene i grunnskolelærer-, bachelor- og masterutdanninger har prioritert å svare
på undersøkelsen, da er det rimelig å forvente tiltak fra høgskolen.
Høgskolen ønsker å følge opp undersøkelsen fra institusjonsnivå og presentere dette
i en sak for styret. Avdelingene og Studentparlamentet vil i etterkant av utvalgsmøtet
bli bedt om å gi tilbakemelding på noen oppfølgingspunkter for sine studieprogram.

14/2015
Eventuelt
Studentrepresentant Fredrik Bødtker Devik meldte sak om studentarbeidsplasser.
Studentene mener det er behov for flere studentarbeidsplasser på høgskolen.
De foreslår:




studentene kan bruke ledige undervisningsrom til arbeidsplasser
en oversikt over når klasserom er ledige blir vist på i TimeEdit og på
infoskjermene
søndagsåpent

Utdanningsutvalget var enstemmig i sin tilslutning til forslaget.

Alt som legger til rette for studentens læring må undersøkes og settes i verk.

