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SU-sak 19/15

Retningslinjer for vurdering av opptakskrav – lokalt opptak

Enkeltemnesøkere som ikke møter opptakskrav sendes i dag til faglig vurdering hos
emneansvarlig. Opptakskontoret har de to siste årene lagt merke til litt ulik praksis på dette
feltet. Det foreslås at relevante programansvarlige tar over vurderingen av annet
opptaksgrunnlag og at opptakskontoret samtidig foretar en "siling" av søkere med bakgrunn i
kriterier spesifisert i vedtaket.
Vedtak SU-sak 19/15:
1. Programansvarlig tar over ansvaret for faglig vurdering av søkere som ikke møter
opptakskrav til emner for å sikre en mer helhetlig og jevn vurdering.
2. Søkere til andre- eller tredje års emner uten minimum 30 (eventuelt 60sp) idrett er
ikke kvalifisert og sendes ikke til faglig vurdering
3. Søkere til emner på masternivå uten minimum 120sp innen idrettsfag er ikke
kvalifisert og sendes ikke til faglig vurdering
4. Det åpnes opp for tilpasninger i dialog med programansvarlige. Studieseksjonen
avtaler unntak direkte med programansvarlige/emneansvarlige
Studieavdelingen sender informasjon om endringene i retningslinjer til seksjonsledere
og programansvarlige og oppdaterer evt. informasjon på NIHs nettsider.

SU-sak 20/15

Forslag til forskriftsendringer

Studieavdelingen (STA) foreslår følgende endringer av «forskrift om opptak, studier og
eksamen ved Norges idrettshøgskole» (vedlegg 1 inneholder spor endringer for å synliggjøre
detaljene i endringene):
Kapittel II. Opptak
Strukturen på bachelor i idrettsvitenskap har endret seg grunnet nye nasjonale regelverk for
opptak til faglærerutdanninger. NIH sin forskrift må derfor endres for å gjenspeile dette (§ 5).
Dette medfører også endringer i hvilke studier som faller innunder hver kvote for opptak (§ 7).
Det ligger også et lite etterslep på oppdatering av fordypningskrav til masterstudiene som ble
endret for et par år tilbake (§ 6).
Kapittel IV. Studierett, permisjon, utdanningsplan og undervisningsterminer
Det foreslås et klarere skille mellom reservasjon av studieplass (via Samordna opptak) og
permisjon for å gjøre det tydeligere for studenter og enklere for NIH å saksbehandle disse
søknadene (§ 17).
Kapittel VI. Eksamen
Det foreslås å endre definisjonen av privatist i forskriften grunnet endring i hvem som kan
klassifiseres som privatist ved NIH (§26).
Vedtak SU-sak 20/15:
SU støtter forslagene til endringer i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges
idrettshøgskole med de merknader som kom i møtet.
Saken sendes videre til styret ved NIH for endelig vedtak.

SU-sak 21/15

Frafall bachelor i idrettsvitenskap

NIH har hatt sviktende søkning til 2. året av bachelor i idrettsvitenskap (2BA) og økende frafall
underveis på 1. året (1BA) de siste årene. Administrerende direktør ble i STY-SAK 48/15 bedt
om å undersøke frafallstallene på bachelor i idrettsvitenskap (BAIVI) de siste 5 årene og legge
fram en sak i november. Styret ønsker i tillegg en vurdering av studentdimensjoneringen på
lavere grad senest våren 2016 med utgangspunkt i søkertallene.
SU gikk gjennom både interne frafallstall, eksterne søkertall og nasjonale søkertall til
fagområdet idrett inkludert studietilbud på bachelornivå.
Vedtak SU-sak 21/15:
SU uttrykker bekymring rundt økende frafall på bachelor i idrettsvitenskap (BAIVI) og
foreslår at det gjennomføres undersøkelser for å kartlegge årsaker. Frafallet fra 2BA til
3BA varierer mellom studieretninger og SU ber de programansvarlige legge fram
forslag til tiltak for å redusere frafallet på de ulike studieretningene.
Kombinasjonen økende frafall på BAIVI og sviktende eksterne søkertall til 2BA
aktualiserer diskusjonen om både studentdimensjonering og studiestruktur på lavere
grad ved NIH. Utviklingen viser at NIH ikke klarer å fylle opp studieplassene på 2BA og
3BA på tross av svært gode søkertall til 1. året av bachelor i idrettsvitenskap.
NIH må bli tydeligere i kommunikasjonen eksternt på hva slags utdanningsløp vi tilbyr.
Dette inkluderer en synliggjøring av NIHs utdanningsløp allerede fra 1. studieår og det
er derfor naturlig å diskutere en deling av bachelor i idrettsvitenskap i flere
bachelorgrader med navn som tydeligere sier noe om faglig innhold og karriereveier
(eksempelvis bachelor i sport management og bachelor i fysisk aktivitet og helse). SU
ønsker samtidig å poengtere viktigheten av å jobbe strategisk med en studieportefølje
uavhengig av institusjonens nåværende studiestruktur og faglige organisering. Dette er
en viktig del av arbeidet med å heve studiekvaliteten på NIH.
SU mener at studenttallet innenfor eksisterende programmer ikke bør endres høsten
2016, men at studentdimensjoneringen må ses i sammenheng med den totale
studiestrukturen på lavere grad. SU ønsker at administrerende direktør legger fram en
helhetlig vurdering av både studentdimensjonering og studiestruktur på lavere grad for
styret våren 2016 med sikte på å vedta evt. endringer senest høsten 2016 for
studentopptaket studieåret 2017/2018.

Studietilbud 2016 – 2017

SU-sak 22/15

I henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 3-7 Studentopptak er det styret selv som
regulerer adgangen til det enkelte studium, innenfor de rammer som gis av departementet.
Styret skal i styremøte 12. november ta stilling til hvilke studier som skal utlyses for studieåret
2016-2017. Studiene blir markedsført gjennom blant annet Samordna opptak og NIHs
studiebrosjyre, og materialet for markedsføringen må være produsert i desember.
Studieutvalget og Styret vil bli forelagt sak om fastsetting av opptaksrammer for studiene i mai
neste år, når oversikt over søkingen til det enkelte studium foreligger.
Følgende studietilbud og opptaksrammer foreslås utlyst for studieåret 2016-2017:
Studietilbud 2016-2017

Utlyst gjennom
Samordna opptak

Utlyst gjennom egne
markedsføringstiltak:

DELTID

HELTID

3-årig bachelor i idrettsvitenskap med fordypninger:
-

Antall
Ca. 105
(1BA)

Fysisk aktivitet og helse (FAH)
Idrettsbiologi (IBI)
Sport Management (SPM)

Trening, coaching og idrettspsykologi (TCI)
3-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI)
1-årig studium i Friluftsliv (FLL)
1-årig studium i Idrett og samfunn (IS)
Innpassing 2. (og 3. år) bachelor i idrettsvitenskap
Innpassing 2. år faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI)
1-årig studium i Idrett, kultur og utviklingssamarbeid (IKU)
1-årig påbygningsstudium i Fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF)
1-årig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
2-årig masterstudium i idrettsvitenskap (MASIVI)
inkl. European Master in Health and Physical Activity(EMA)
Erasmus Mundus Master Transcultural European Outdoor Studies
Fitness deltid (100 %) – SIM
Kroppsøving del 1 og 2, 30+30 sp (25 %) – SKP
Friluftsliv del 1, 30 sp (25 %) – SKP
Topptrener 1, 60 sp (100%) – SFP
Trening og kreft, 5 sp (100%) – SFP
Utdanning for yngre ledere i idretten, 10 + 10 sp (50 %) – SCP/SKS

Ca. 40
Ca. 30
Ca. 30
Ca. 80
Ca. 10
Ca. 20
Ca. 20
Ca. 40
Ca. 85

Ca. 400
Ca. 50
Ca. 25
Ca. 25
Ca. 60
Ca. 20

(Prosentdelen i parentes er eksternfinansiert andel av studiet.)
Alle studier lyses ut med forbehold om tilstrekkelig søking og at det ikke finner sted vesentlige
endringer i høgskolens ressurssituasjon.
Vedtak SU-sak 22/15:
SU slutter seg til studieutlysning og opptaksrammer for studieåret 2016-2017 i henhold
til foreslåtte tabell.

SU-sak 23/15

Tilrettelegging for studenter

Studentstyret ved NIH ønsker en diskusjon om tilrettelegging for studenter i forbindelse med
gjennomføring av undervisning med obligatorisk oppmøte. Hovedsakelig så gjelder dette
aktivitetsemnene på 1BA. Studentstyret hevder at det er ulik praksis for tilrettelegging mellom
aktivitetslærere. De mener også at det legges for lite til rette for studenter som blir syke eller
har en skade.
Vedtak SU-sak 23/15:
Programansvarlig og emneansvarlige på aktivitetsemnene på 1BA ser på muligheten til
felles retningslinjer for tilrettelegging for studenter med skade og sykdom.
Forslag til retningslinjer legges fram for SU i desembermøtet.

SU-sak 24/15


O-Saker

Høring handlingsplan for likestilling og mangfold ved NIH
Utkast til ny handlingsplan for likestilling og mangfold ble gjennomgått og forslag til
endringer sendes videre til likestillingsutvalget.

Norges idrettshøgskole
4. november 2015

