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SU-sak 18/16

Studieåret 2017/18 – semesterinndeling

Studieåret 2017-2018 foreslås inndelt på følgende måte:
Høstsemesteret:

Uke 33-51, 18 uker (undervisning starter uke 34)

Studiestart:

Uke 32: Oppstart deltidsstudier (FLD og KRD)
Uke 33: Oppstart heltidsstudier


Fadderuke heltidsstudier



Tirsdag 15. august (informasjonsmøte heltidsstudier)

Uke 34: Oppstart undervisning heltidsstudier

Vårsemesteret:

Immatrikulering tirsdag 22. august

Uke 1-23, 22 uker (oppstart tirsdag 2. januar 2018)

Ikke undervisning/eksamen:

Påskeferie 2018, mandag 26/3 – 02/4 (uke 13-14)
Tirsdag 1. mai 2018
Torsdag 10. mai 2018 (Kristi Himmelfartsdag)
Torsdag 17. mai 2018 (Grunnlovsdagen)
Mandag 21. mai 2018 (2.pinsedag)

Studieavdelingen vil følge rutiner som viser arbeidsprosess knyttet til endringer av studie- og
emneplaner for studieåret 2017-2018. Endringer av studie- og emneplaner skal være godkjent
av SU innen 30.11.2016.

Vedtak SU-sak 18/16:
SU vedtar følgende semesterinndeling for studieåret 2017-2018:
Høstsemesteret 2017:

Uke 33-51 (oppstart mandag 21. august)

Uke 32: Oppstart deltidsstudier (FLD og KRD)
Uke 33: Oppstart heltidsstudier
- Fadderuke heltidsstudier
- Tirsdag 15. august (informasjonsmøte heltidsstudier)
Uke 34: Oppstart undervisning heltidsstudier
- Immatrikulering tirsdag 22. august
Vårsemesteret 2018:

Uke 1-23 (oppstart tirsdag 2. januar 2018)

SU ser det som viktig at det ikke er for store forskjeller på semesterlengde mellom
studieprogrammene og programansvarlige oppfordres til å ta i bruk hele studieåret,
særlig i vårsemesteret.

SU-sak 19/16

Valg av nestleder i SU

Viser til § 2 i SUs mandat hvor det står at det skal velges en nestleder blant representantene
for de vitenskapelig tilsatte. Nestleder overtar leders funksjon og fullmakter ved dennes
fravær.
Vedtak SU-sak 19/16:
SU har valgt følgende representant blant de vitenskapelig tilsatte som nestleder for
utvalget i perioden 2016-2017:
-

Jens Bojsen-Møller, SFP

SU-sak 20/16

Strategiske midler til styrking av undervisningskvalitet ved NIH

Strategisk plan NIH for perioden 2016-2020 har ambisiøse mål i forhold til utvikling av god
undervisningskvalitet. Delmål 1 sier blant annet at vi skal tilby fremragende undervisning og
veivalgene tar blant annet opp at vi skal belønne gode undervisere samt øke bruken av
studentaktive læringsformer.
SU har tidligere diskutert tilrettelegging for vitenskapelig ansatte og vedtok blant annet
følgende i SU-sak 13/16:
"SU er opptatt av at det legges bedre til rette for vitenskapelig ansatte som ønsker å utvikle
studentaktive og innovative læringsformer. NTNU og UiT publiserte nylig en rapport om
merittering for undervisning og denne rapporten tas opp til diskusjon i SU senere i 2016."
Som et av flere tiltak for å utvikle undervisningskvaliteten ved NIH foreslås å sette av
strategiske midler for å stimulere enkeltpersoner og fagmiljøer til å utvikle tiltak som skal bidra
til at vi kan oppfylle målene i strategisk plan.
Vedtak SU-sak 20/16:
SU støtter forslaget om å sette av strategiske midler til styrking av
undervisningskvaliteten ved NIH. Dette er i tråd med NIHs strategiske plan og en
oppfølging av NIHs overordna virksomhetsplan for 2016.
SU mener at det bør settes av en romslig pott på 500 000 kroner på budsjettet for 2017
for å stimulere til flere gode tiltak. Dette er på linje med andre institusjoner i sektoren.

SU-sak 21/16

Periodisk evaluering av NIHs studietilbud

Kunnskapsdepartementet fastsatte i brev av 24.06.2016 endringer i Forskrift om
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
(studiekvalitetsforskriften). Endringen vil tre i kraft når departementet bestemmer, stipulert til
årsskiftet 2016/2017.
Den nye studiekvalitetsforskriftens § 2-1, annet ledd vil endres til "Institusjonene skal
gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene sine. Representanter fra arbeids- eller
samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige, som er relevante for studietilbudet, skal bidra i
evalueringene. Evalueringsresultatene skal være offentlige."
Forskriften sier ikke noe om hyppighet på slike evalueringer, men i merknadene til forskriften
sies det at gjennomføringshyppighet er avhengig av hva som kreves for å vedlikeholde og
utvikle kvaliteten i studietilbudet. Videre er det opp til institusjonene å involvere studenter,
representanter fra det profesjons- eller samfunnsområdet studietilbudet inngår i og eksterne
faglige representanter i disse periodiske evalueringene. Kravet gjelder programnivå, og
innebærer ikke at ekstern evaluering er påkrevd i alle enkeltemner som inngår i studietilbudet.
Organisering og gjennomføring av en slik evaluering vil kreve en del ressurser. NIHs
studiekvalitetssikringssystem ivaretar systematisk en intern vurdering av kvalitet og relevans.
Nødvendig hyppighet av eksterne evalueringer vurderes med utgangspunkt i dette.
Vedtak SU-sak 21/16:
SU diskuterte ulike modeller for periodisk evaluering med utgangspunkt i eksempler fra
sektoren. Det var enighet om at periodisk evaluering skal foregå på programnivå, men
det ble ikke konkludert noen endelig anbefaling hva gjelder omfang og hyppighet.
SU foreslår at det settes av midler på budsjettet i 2017 til ekstern evaluering av to
studieprogrammer etter mal fra NOKUTs tilsynsmodell. Omfanget estimeres til to
arbeidsdager per program og med komiteer bestående av 3-4 personer inkludert
representanter for tidligere studenter på programmene. Den totale økonomiske
kostnadsrammen tilsvarer ca. 160 000 kroner. Sekretærfunksjonen ivaretas av
studieavdelingen/NIHs læringslab.

SU-sak 22/16

O-Saker



Opptakstall og studentutveksling for studieåret 2016/2017
Styresaken ble gjennomgått og SU kommenterte blant annet lav kvinneandel på
master i idrettsvitenskap. Kvinneandelen gjenspeiler i noen grad kvinneandelen blant
bachelorkandidater fra NIH i 2016. Studieavdelingen vil se nærmere på om det er en
kjønnsforskjell på frafallstallene underveis på bachelorgradene.
SU tar til etterretning at det er synkende søkertall til idrettsstudier nasjonalt og en
tilsvarende nedgang i søkertall til NIHs grunnstudier gjennom samordna opptak.



Merittering for undervisning – rapport fra NTNU og UiT
Presentasjon av rapporten. Saken tas opp til diskusjon i SU senere som oppfølging av
strategisk plan hvor det blant annet står at NIH skal belønne gode undervisere.



Orientering om STY-SAK 33/16, studiestruktur og dimensjonering
Kort orientering om status. Rektoratet gjennomfører møter med fagseksjonene i løpet
av september.



Evaluering av digital eksamen ved NIH 2015-2016
Kort orientering.



Orientering om NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2. november
Fagseksjonene oppfordres til å stille med en representant hver. Det sendes ut egen
informasjon til seksjonsledere om støtte til konferanseavgift.

Norges idrettshøgskole
14. september 2016

