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SU-sak 6/17  Tildeling av satsningsmidler til undervisning 2017 

Viser til SU-sak 1/17 hvor SU vedtok retningslinjer for tildeling av satsningsmidler til styrking av 
undervisningskvaliteten på NIH. Etter vedtak i SU ble det på Innersvingen og gjennom e-post 
til seksjonsledere informert om muligheten til å søke om satsningsmidler til utvikling av 
undervisning. Søknadsfristen ble satt til 15. februar med sikte på tildeling i SU-møtet i mars. 
Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn seks søknader med en totalsum på 298 000 
kroner. SU har inntil 200 000 kroner som totalramme for tildeling til prosjektene, med 100 000 
kroner som høyeste beløp til et enkeltprosjekt. 
 

Vedtak SU-sak 6/17:  

SU vedtok følgende fordeling av satsningsmidler til styrking av undervisningskvaliteten 
på NIH for 2017: 
 
1. Axel Rosenberg (SKP) får 20 000 kroner til prosjektet "Podcast i friluftsliv" 
2. Trond Augestad og Thomas Vold (begge SKP) får 30 000 kroner til prosjektet "Videocase 
som undervisningsform" 
3. Thomas Losnegard, Tron Krosshaug og Beate Torset (hhv. SFP, SIM og SEVU) får 60 000 
kroner til prosjektet "Digitale læringsobjekter innenfor treningslære og idrettsfysiologi" 
4. Kirsti Pedersen Gurholt (SKP) får 15 000 kroner til prosjektet "Digital historiefortelling som 
pedagogisk verktøy" 
5. Reidar Säfvenbom (SKP) får 25 000 kroner til prosjektet "Kollegaveiledning med 
programutvikling som mål" 
6. Reidar Säfvenbom (SKP) får 50 000 kroner til prosjektet "Kvalitet i praksisopplæring"  
 
Alle prosjektene vurderes som realistiske å få gjennomført innenfor den bevilgende 
rammen. Læringssenteret sender ut tildelingsbrev med mer informasjon til prosjektene. 
Evt. utstyrskjøp skal innlemmes i NIHs felles digitale infrastruktur etter 
prosjektavslutning. SU ønsker også at det gjøres en avklaring av rettigheter til de 
digitale læringsobjekter som blir utviklet i forbindelse med tildeling av midler. 
 
Neste søknadsrunde er i oktober 2017. 
 

 



 

 

 

SU-sak 7/17  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. SU ble i etterkant enige om viktige premisser som grunnlag for videre 
diskusjoner i arbeidsgruppene og gav samtidig prorektor fullmakt til å oppnevne 4 
arbeidsgrupper som skal jobbe videre med revisjonsarbeidet (SU-sak 4/17). 
 
Arbeidsgruppenes mandat har i etterkant blitt diskutert i to halvdagsmøter i faglig ledelse. 
Spørsmålet om hvor mye fellesstoff og hvor mye fordypning det bør være på 1BA har vært 
spesielt sentralt i disse møtene. 
 
 

Vedtak SU-sak 7/17:  

SU støtter forslaget til mandat for arbeidet med revisjonen av studieporteføljen våren 
2017 med de endringer som framkom i møtet. Arbeidsgruppene bes sende forslag til 
studieprogram og studentdimensjonering til prorektor innen fredag 26. mai 2017. Det 
skal i tillegg følge med en kortfattet redegjørelse av punkt 1-8 fra Retningslinjer for 
etablering av nye studier ved NIH. Studieportefølje og studentdimensjonering fra 
høsten 2018 skal opp i Styret ved NIH 22. juni 2017. 
 
Det gjennomføres et felles oppstartsmøte fredag 10. mars og SU ønsker at det i tillegg 
tilrettelegges for flere felles møter for arbeidsgruppene utover våren. SU forventer 
videre at saken om studieportefølje og dimensjonering diskuteres jevnlig på 
seksjonsmøter. 
 
Vedlagt oversikt over arbeidsgrupper, mandat for arbeidsgruppene og retningslinjer for 
etablering av nye studier ved NIH.  



 

 

 

O-sak 8/17  O-Saker 

 Samling for programansvarlige – tilbakemelding på tentativt program 
Det er planlagt en dagssamling for programansvarlige mandag 27. mars på Lysebu. 
Foreløpig program ble gjennomgått. 
 
 

 Status for implementering av den nye læringsplattformen Canvas 

 

 Ny løsning for digital eksamen 
Orientering om ny løsning for digital eksamen (Wiseflow) som innføres fra høsten 2017 
og erstatter dagens system INSPERA 

 

 Læringsfestivalen på NTNU 8-9. mai 
https://www.ntnu.no/laeringsfestivalen/program  
SU oppfordrer ansatte til å delta. Det legges opp til at minimum en representant fra 
hver seksjon får dekket konferanseavgiften fra sentrale midler. 

 

 Studiebarometeret – plan for presentasjon av resultatene  
Resultatene fra Studiebarometeret 2016 ble lansert i begynnelsen av februar og er 
tilgjengelig på www.studiebarometeret.no.  
SU ønsker at resultatene presenteres for SU, FL og på seksjonsmøter. 
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