REFERAT FRA FELLESMØTE MELLOM UTDANNINGSUTVALGET OG
FOU-UTVALGET 16.11.2015
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.

