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SU-sak 28/16

Revisjon av kvalitetssystemet ved NIH – status arbeidsgruppe

SU nedsatte tidligere i år en arbeidsgruppe ledet av Øyvind Standal som skulle se på en
revisjon av NIHs kvalitetssystem for utdanning (SU-sak 10/16). Arbeidsgruppa ble bedt om å
gjennomgå det eksisterende kvalitetssystemet med utgangspunkt i lovverk og strategiplan, og
foreslå endringer der dette er nødvendig og/eller virker fornuftig. De ble videre bedt om å ta
utgangspunkt i NOKUTs kriterier for evaluering av institusjonenes interne kvalitetsarbeid.
Vedtak SU-sak 28/16:
Øyvind Standal presenterte dagens kvalitetssystem for utdanning ved NIH og la fram
forslag fra arbeidsgruppa til endringer og presiseringer i dagens system. Forslagene
spenner fra organisering av klassens time og tilbakemeldinger på emnenivå, til
strukturer for endring på programnivå med avklaring av roller og ansvar mellom
programansvarlige, seksjonsleder, SU og Styret.
SU støtter anbefalingene fra arbeidsgruppa og ber arbeidsgruppa ferdigstille en revidert
versjon av kvalitetssystemet for utdanning innen utgangen av 2016. Revidert
kvalitetssystem legges fram for SU i januar 2016 før endelig vedtak i Styret.

SU-sak 29/16

Årsrapport om studiekvalitet

Utkast til årsrapport til styret om studiekvalitetsarbeid 2015-2016 ble ettersendt til SUs
medlemmer. Dette er Studieutvalgets rapport til styret om studiekvalitetsarbeid for nevnte
studieår.
Vedtak SU-sak 29/16:
SU godkjenner utkast til årsrapport til styret om studiekvalitetsarbeid 2015-2016 med de
endringer som framkom i møtet. Prorektor og studiesjef ferdigstiller arbeidet.
Årsrapporten legges fram for Styret 15. desember 2016.
SU poengterer samtidig viktigheten av at tiltakene som foreslås legges inn i NIHs
overordnede virksomhetsplan for 2017 der det er naturlig.

SU-sak 30/16

Krav til karakterskalaen bestått/ikke bestått

UHR nedsatte en arbeidsgruppe i 2015 som jobbet med karakterskalaen bestått/ikke bestått.
Arbeidsgruppa ble ferdig med rapporten sin i november 2015. Arbeidsgruppen utfordrer
institusjonene til å diskutere bruken av de to karakterskalaene (A-F og B/IB) og anbefaler
videre følgende:
 Kravet til bestått karakter knyttes ikke til et trinn i bokstavkarakterskalaen
 Det gis en generell beskrivelse av kravet til bestått karakter som er som følger:
Kandidaten har oppfylt kravene til læringsutbytte og viser nødvendige kunnskaper,
ferdigheter og kompetanse
 I alle emnebeskrivelser som vurderes etter skalaen b/ib beskrives
o Læringsutbyttet med utgangspunkt i kvalifikasjonsrammeverket
o Obligatoriske arbeidskrav
o Kravet til bestått karakter
o Vurderingsdokumenter bør ta utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene, og det
bør vises til disse dokumentene i emnebeskrivelsene
 Karakterskalaen b/ib brukes på selvstendige emner mens godkjent/ikke godkjent ikke
regnes som karakter og brukes på arbeidskrav
Vedtak SU-sak 30/16:
SU ser behovet for en gjennomgang av bruken av karakterskalaen bestått/ikke bestått
på NIH i lys av rapporten fra UHRs arbeidsgruppe.
SU foreslår at programansvarlige tar initiativ til denne gjennomgangen i samarbeid med
de emneansvarlige på sine respektive programmer. Eventuelle endringer på emnenivå
(emnebeskrivelse, vurderingsform) meldes inn til studieavdelingen v/Kristin Dybvad
innen utgangen av januar 2017.

SU-sak 31/16

Endringer i forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH

Det foreslås noen mindre endringer i forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH.
Endringene som foreslås er i kapittel 2 som regulerer opptak.
Vedtak SU-sak 31/16:
SU støtter de foreslåtte endringene i NIHs forskrift om opptak, studier og eksamen.
Opptakskravet til PPU spesifiseres med at det stilles krav om aktivitetslære fra basisår i
idrettsvitenskap. Det foreslås videre noen mindre endringer i tråd med endringer av
nasjonale forskrifter som regulerer kvoter, samt en begrensning på studiepoeng for
enkeltemnestudenter.
Saken legges fram for styret i desembermøtet for endelig vedtak.

SU-sak 32/16

Diskusjon om videre arbeid med studieporteføljen

SU hadde saken oppe på forrige møte (SU-sak 24/16) hvor SU kommenterte at det er viktig at
diskusjonen om studieportefølje og dimensjonering holdes varm i fagseksjonene. Det var
videre enighet om at mye taler for en endring i studentdimensjoneringen fra høsten 2018 med
en økning i antallet studenter som tas opp på NIHs bachelorprogrammer gjennom samordna
opptak.
Diskusjonen om studieporteføljen ved NIH har i etterkant av forrige SU-møte vært oppe til
diskusjon i FL både den 1., 14. og 29. november. Prorektor Lars Tore Ronglan innledet med
en skisse av dagens portefølje som utgangspunkt for en diskusjon om videre framdrift.
Vedtak SU-sak 32/16:
SU ser fordelene av flere valgmuligheter for studentene på tvers av seksjoner og
program. NIHs forskrift stiller krav til minimum 90 stp faglig spesialisering for å få en
spesifikk bachelorfordypning og SU er opptatt av at forholdet mellom fleksibilitet og
spissing må ivaretas. SU poengterer også at muligheten til studentutveksling i løpet av
bachelorgraden må ligge fast i revidert portefølje.
SU nedsetter en arbeidsgruppe som ser på studieadministrative konsekvenser ved evt.
endringer i antall bachelorgrader. Arbeidsgruppen ledes av Grethe Nilsen fra
studieseksjonen.
SU ber videre Styret om fullmakt til å opprette hensiktsmessige faglige arbeidsgrupper
for videre arbeid med porteføljen. Det legges opp til høringsrunder i forkant av et
endelig vedtak i styret i juni 2017. Forslaget legges fram for Styret i desembermøtet
2016.

O-sak 33/16


O-Saker

Oppfølging kvinneandel på master i idrettsvitenskap
Generelt så er det få studenter på MA og kvinneandelen vil derfor naturlig variere.
Tallene viser at svingninger i studenttallene på masterfordypninger i stor grad styrer
den totale kvinneandelen. SCP og SFP er relativt mannsdominert og hadde mange
studenter i år og i 2014 (totalt 40 begge årene). Fordypninger som vanligvis har en
høyere kvinneandel (SIM og SKS) hadde færre studenter disse årene (hhv. 29 og 30).
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