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SU-sak 01/15  Endringer struktur og emneplan IS 

Programansvarlig for IS foreslår å bytte emnet SPM216 – Politikk, organisasjon og samfunn 
med en ny versjon av emnet SPM213 – Organisasjon i teori og praksis. Det foreslås samtidig 
å flytte IS200 – Historiske perspektiver på idrett fra høstsemesteret til vårsemesteret.  
 
Programansvarlig for BASPM mener at det er uproblematisk å inkludere IS-studentene i en ny 
versjon av SPM213 som ikke inneholder praksis. Det vil ikke være nødvendig for IS-studenter 
å ta praksisperiodene ettersom praksisperioden primært er knyttet til sport management 
programmet, ikke spesifikt til SPM213. 
 
 
Forslag til ny programstruktur IS: 
 
Vår IS205 – Sosiologiske 

perspektiver på idrett 

10 sp 

IS210 – Filosofiske 
perspektiver på idrett 

10 sp  

IS200 – Historiske 
perspektiver på idrett 

10 sp  

(Flyttes fra høst til vår) 

Høst SPM2xx – Norsk idrett i et 
organisatorisk perspektiv   

10 sp (NYTT EMNE) 

IS220 – Idrett og media  

10 sp 

 

FAH210 – Helse, kultur 
og samfunn  

10 sp 

 
 

Vedtak SU-sak 01/15:  

1. SU støtter den foreslåtte endringen i programstruktur for IS hvor IS200 flyttes fra høst 
til vår og SPM216 erstattes av en ny versjon av SPM213 uten praksisperiode.  
2. SU godkjenner emneplanen til ny versjon av SPM213. Alle læringsmål, med unntak av 
målet som omhandler praksis, beholdes i nytt emne. Studieavdelingen lager en ny kode 
for emnet. 
3. SU ønsker å presisere at det må gis tydelig informasjon til studentene på BASPM at 
praksisen som i dag ligger i emnet SPM213 inngår som en del av programmet BASPM. 
 
Endringene gjelder fra studieåret 2015/16.  
SU utsetter samtidig en vurdering av de foreslåtte endringene på BASPM til dette 
fremmes som egen sak for SU høsten 2015. 
 
Studieavdelingen gjør nødvendige oppdateringer i studiehåndboken på nett.  

 



 

SU-sak 02/15  Endringer struktur og emneplaner BAFKI 

 

 1BA 2BAFKI 3BAFKI  

Emne / Tema Høst Vår Høst Vår Høst Vår  
Basisfag 10 sp 20 sp     30 sp 

Funksjonell anatomi 10       

Treningslære og fysiologi  10      

Idrett og samfunn  10      

Aktivitetslære 20 sp 5 sp 20 sp 20 sp 15 sp 10 sp 90 sp 

Aktivitetsfag i et 
ferdighetsperspektiv 

10       

Aktivitetsfag og motorisk læring 10       

Profesjonsfag / Aktivitetsfag i et 
pedagogisk perspektiv m 
Ridderuka 

 10      

Svømming og Livberging    5    

Inkluderende kroppsøving   5  5   

Helsepedagogikk i skolen    5    

Dans, lek og læring   5  5   

Friluftsliv   5  5    

Lagspill   5     

Individuelle aktiviteter    5    

Fordypning idrettsfag (lek og 
bevegelse, friluftsliv, idrett) 

    5 10  

Profesjonsfag  5 sp 10 sp 10 sp 15 sp 20 sp 60 sp 

Lærerrollen   X      

Profesjon – kunnskap, 
utøvelse og utvikling 

  x   x  

Læreplanarbeid   x  x x  

Elevvurdering   x  x x    

Undervisningsprinsipper 
med HLR   

  x     

Eleven, klassen og 
læringsprosesser 

   X    

Læring, sosialisering, 
dannelse 

   x  x  

Tilpasset opplæring/ 
Elevmangfold/Inkludering 

   x  x  

Elevrollen / Eleven som 
ressurs 

   x  x  

Relasjoner samfunn, skole, 
lærer,   elev og fag 

    X   

Ledelse/Kommunikasjon  x   x   

Skolen som organisasjon     x   

Etikk     x      x  

Skole- og 
kroppsøvingshistorie 

    x x  

BA-oppgave (inkl. vit.met.)     X(5) X(10)  

Skolepraksis  5 
dager 

10 
dager 

20 
dager 

15 
dager 

15 
dager 

+ 5 fleksible 
dg = 70 dg 



Større endringer i programplanen til BAFKI med tilhørende endringer på emneplansnivå er 
nødvendig for å tilfredsstille kravene i rammeplanen til faglærerutdanningen i kroppsøving og 
idrettsfag. 
 

 

Vedtak SU-sak 02/15:  

SU godkjenner den større strukturendringen på BAFKI med tilhørende nye emneplaner. 
Endringene på 1BA og 2BAFKI er gjeldende fra høsten 2015 og endringene på 3BAFKI 
er gjeldende fra høsten 2016.  
 
Nytt program gjelder fra studieåret 2015/16 og får dermed innvirkning på studentene 
som allerede er tatt opp på 1BA. Det legges til rette for tilpasninger slik at dagens 1BA 
studenter tilfredsstiller kravene i rammeplanen til faglærerutdanningen i kroppsøving 
og idrettsfag. 
 
Begrepet profesjonsfag synliggjøres i tittelen til emnet Aktivitetsfag i et pedagogisk 
perspektiv på nye 1BA. 
 
Studieavdelingen gjør nødvendige oppdateringer i studiehåndboken på nett. 

 



 

SU-sak 03/15  Retningslinjer fusksaker/plagiering 

I NIHs retningslinjer for behandling av fusk under pkt. B: Eksamen uten tilsyn står det at 
gjenbruk av egne tekster fra tidligere innleveringer kan regnes som fusk – «besvarelse som 
helt eller delvis er brukt av studenten selv eller annen person til en tidligere eksamen». De 
gangene dette oppdages av plagiatkontrollen ephorus er det som regel en av følgende 
varianter: 

 
1. Studentens egen hjemmeinnlevering i et annet emne og ofte knyttet til teorikapitler eller 

liknende.  
2. Studentens egen hjemmeinnlevering i samme emne fra en tidligere avvikling. 

 
Det er usikkert om studentene reflekterer over gjenbruken så lenge det er de selv som har 
skrevet dette tidligere.  
 

 

Vedtak SU-sak 03/15:  

SU vurderer at det er stor forskjell på å plagiere eget arbeid vs. å plagiere andres 
arbeid. Dette bør reflekteres i hvordan NIH vurderer slike fusksaker. 
 
SU ønsker samtidig å påpeke at både studenter og fagansatte må bevisstgjøres rundt 
plagiering og særlig plagiering av eget arbeid. Programansvarlige har et særlig ansvar 
for å følge opp dette. 
 
SU vedtar følgende presisering pkt. 2 under «B: Eksamen uten tilsyn» i Retningslinjer 
for behandling av fusk eller forsøk på fusk ved eksamen ved NIH (presiseringen er 
understreket): 

 «besvarelse som helt eller delvis er brukt av studenten selv eller annen person til en 
tidligere eksamen uten at dette gjøres rede for» 

 
SU foreslår videre at retningslinjer for plagiering tydeliggjøres allerede fra 1BA i emnet 
Idrett og samfunn. Det skal følges videre opp i forbindelse med innleveringer på de 
ulike studieretningene og i emnet VTM200 på 2. året av bachelor i idrettsvitenskap. 

 



 

SU-sak 04/15 Revisjon retningslinjer sensurveiledning master 

Det foreslås en tilleggstekst til gjeldende veiledning for vurdering av masteroppgaver ved NIH. 
Bakgrunnen for forslaget er å tydeliggjøre veileders rolle i forbindelse med 
karakterfastsettingen.  

 

Vedtak SU-sak 04/15: 

SU stiller seg bak følgende presisering i veiledning for vurdering av masteroppgaver 
ved NIH.  
 
Utfyllende opplysninger om det offentlige forsvaret av Masteroppgaven 
Studenten skal innledningsvis gi en presentasjon av mastergradsoppgaven på 10-15 min. 
Resten av tiden skal være en samtale om masteroppgaven. I og med at det ikke gis en 
selvstendig karakter på mastergradsoppgaven vil ikke studenten kunne få oppgitt en karakter 
før det offentlige forsvaret av oppgaven er avsluttet. Etter muntlig bør eksamenskommisjonen 
vanligvis gi studenten mulighet for en samtale angående fastsatt karakter. 
Veileders rolle er kun å bistå med utfyllende opplysninger om kandidatens innsats med 
masteroppgaven. Veileder skal ikke delta direkte i eksaminasjonen eller karaktersettingen. 
 
Ny veiledning gjøres gjeldende fra våren 2015. 
 
Studieavdelingen sender oppdatert sensurveiledning til seksjonsledere og kontorsjefer. 

 

 



 

SU-sak 5/15  O-Saker 

 Studiebarometeret 2014 
Muntlig presentasjon av utvalgte resultater. 
SU åpner opp for at spørsmålene også kan brukes i lokale undersøkelser på 3BA hvor 
studentene har bedre innsikt i programmene 
 

 Retningslinjer arbeidskrav 
Utsettes til neste SU-møte 
 

 Kandidatundersøkelse 2015  
Muntlig presentasjon av utkast og tidsplan 
 

 Retningslinjer litteraturlister   
Litteraturlistene er på mange emner svært omfattende og det oppfordres til å unngå 
påplussing av nye artikler uten å fjerne artikler fra litteraturlisten.  
Det presiseres at emneansvarlige skal forholde seg til retningslinjer for litteraturlister. 
 

 

Vedtak SU-sak 5/15: 

SU tar sakene til orientering 

 

 

 

SU-sak 6/15  Eventuelt 

STA undersøker gjeldende habilitetsregler for masterkommisjoner. Saken tas opp i 
neste SU-møte med utgangsunkt i forvaltningsloven og retningslinjene som er 
gjeldende for PhD. 
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