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SU-sak 1/17

Retningslinjer og utlysning av satsningsmidler til undervisning

Viser til SU-sak 20/16 hvor SU støttet et forslag om å sette av satsningsmidler til styrking av
undervisningskvaliteten på NIH i tråd med NIHs strategiske plan og en oppfølging av NIHs
overordna virksomhetsplan for 2016 (OVP 2016). Det er satt av 200 000 kroner til dette
formålet på budsjettet for 2017 og det er også fulgt opp i OVP 2017. Satsningsmidlene er i
hovedsak rettet mot de tematiske hovedområdene:
 Studentaktive læringsformer
 Nye vurderingsformer
 Digitalisering av undervisning
 Tilknytning til arbeidsliv/praksisfeltet
 Forskningsnære læringsaktiviteter
Vedtak SU-sak 1/17:
SU støtter forslaget til retningslinjer for tildeling av satsningsmidler til styrking av
undervisningskvaliteten på NIH.
Informasjon om satsningsmidlene legges ut på innersvingen. Det legges også ut
informasjon på fronter slik at de også kan komme med forslag til tiltak gjennom sine
kanaler (klassens time og møter i programutvalgene). SU-medlemmer oppfordres
samtidig til å informere om midlene på seksjonsmøter.
Søknadsfristen om midler for 2017 settes til 15. februar med sikte på tildeling i SU-møtet
i mars 2017.

SU-sak 2/17

Revisjon av kvalitetssystemet – endelig rapport fra arbeidsgruppe

Viser til SU-sak 28/16 hvor leder av arbeidsgruppa for revisjon av kvalitetssystemet, Øyvind
Standal presenterte dagens kvalitetssystem for utdanning ved NIH og la fram foreløpige
forslag fra arbeidsgruppa til endringer og presiseringer i dagens system. Endelig rapport med
anbefalinger fra arbeidsgruppa ble gjennomgått i møtet.
Vedtak SU-sak 2/17:
SU støtter de fire overordna anbefalingene til arbeidsgruppa med følgende tiltak:
1. Alle undervisere skal rapportere skriftlig til emneansvarlig som en del av
emnerapporten.
2. Timeplansfeste klassens time to ganger per semester og sette minimumskrav til ett
møte per semester i programutvalget. Gjennomføre midtveisevaluering i forbindelse
med klassens time.
3. Tilby bedre opplæring for studentrepresentanter
4. Utvikle bedre rutiner for samarbeid mellom programansvarlig og seksjonsleder som
sikrer oppfølging og prioritering av tiltak foreslått på programnivå
5. Oppdatere instrukser, skjema og maler i kvalitetssystemet
6. Utvikle gode digitale rapporteringskanaler
SU ser videre behovet for å gjennomgå hele håndboken for kvalitetssystemet før saken
legges fram for Styret ved NIH.

SU-sak 3/17

Endringer på emneplaner og programplanen til BATCI

Bachelor i trening, coaching og idrettspsykologi (BATCI) foreslår endringer på stort sett alle
emnene i programmet etter en grundig prosess i fagseksjonen. Fagmiljøet er klar over at det
kan komme en mer omfattende endring senere i forbindelse med revisjonen av
studieporteføljen og har brukt denne tiden til å dreie profilen i forhold til dette.
Hovedtrekkene i endringene er mer vekt på trening av barn og unge. Det er en trend
internasjonalt at psykososiale ferdigheter i trenerrollen vektlegges mer og mer og NIH har et
forskningssenter som arbeider mot denne målgruppen. Fagmiljøet har følt at det derfor er lurt
å gjennomføre endringer i tråd med dette. I tillegg så starter mange av kandidatene fra BATCI
sine karrierer med denne målgruppen.

Vedtak SU-sak 3/17:
SU gjennomgikk forslag til endringer i emneplanene og programplanen til BATCI. Flere i
fagmiljøet på SCP har vært involvert og forslagene er godt forankret på seksjonen.
SU støtter forslaget om å endre profilen på studiet i retning barn og unge i tråd med
trender nasjonalt og internasjonalt. SU påpeker at ordlyden i emneplanene bør
gjennomgås og formuleres i tråd med retningslinjene i nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk. Studentrepresentantene påpekte at dreiningen i profilen kan
påvirke attraktiviteten til studiet blant potensielle studenter. Dette tas med inn i arbeidet
med formuleringen av endelig programplan og emneplaner.
Programansvarlig for BATCI sender endelige emneplaner og programplan til Kristin
Dybvad i studieseksjonen innen 1. februar.

SU-sak 4/17

Revisjon av studieporteføljen – oppnevning av arbeidsgrupper

Styret gav i STY-SAK 58/16 SU fullmakt til å opprette arbeidsgrupper for det videre arbeidet
med porteføljen. Noen konkrete spørsmål har hatt særlig oppmerksomhet i arbeidet i
seksjonene deriblant hvor mye fellesstoff og hvor mye fordypning det bør være på 1BA, hvor
mange bachelorgrader bør NIH ha i en revidert portefølje (i dag har vi 2), og aktivitetsfagenes
plass i en revidert portefølje.
Vedtak SU-sak 4/17:
Saken ble gjennomgått og det var enighet om følgende premisser som grunnlag for det
videre arbeidet i arbeidsgruppene:
1. Muligheten til studentutveksling i løpet av bachelorgraden skal ligge fast i revidert
portefølje.
2. Forskriftsfestet fordypningskrav på minimum 90 sp opprettholdes i revidert
portefølje.
3. Det skal tilrettelegges for emnevalg på tvers av seksjoner og program.
4. Forholdet mellom fleksibilitet og spissing må ivaretas.
5. Arbeidsgruppene skal ta stilling til hvor mye fellesstoff det bør være på 1BA i
programstrukturen som foreslås. Aktuelle alternativer er 30 sp eller 60 sp felles.
6. Arbeidsgruppene bes diskutere både programstruktur og studentdimensjonering på
programmene som foreslås.
7. Det åpnes opp for flere studieretninger innenfor et bachelorløp.
SU foreslår at det oppnevnes 4 arbeidsgrupper med 4-6 medlemmer. Gruppenes
hovedoppgave er å utarbeide forslag til innhold og struktur innenfor sine respektive
fagområder. Alle arbeidsgruppene skal ha faglig representasjon på tvers av seksjoner.
SU gir prorektor fullmakt til å oppnevne medlemmer til arbeidsgruppene i samråd med
seksjonsledere. Studentene skal være representert i alle arbeidsgruppene.

O-sak 5/17


O-Saker

Periodisk evaluering – aktuelle studieprogrammer i 2017
Viser til SU-sak 21/16 hvor SU foreslo at det blir gjennomført ekstern evaluering av to
studieprogrammer i 2017 etter mal fra NOKUTs tilsynsmodell. PPU og Master i
idrettsfysioterapi er foreslått som aktuelle programmer.
Sekretærfunksjonen ivaretas av studieavdelingen/NIHs læringslab
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