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Ingen saker til eventuelt.

SU-sak 9/17

Forskrift om veiledet praksis

NIH har ambisjoner om å videreutvikle relevante praksisordninger og god
veiledningskompetanse innen skoleverk, idrettsorganisasjoner, helsesektor og offentlig
forvaltning. Studieavdelingen ser i den forbindelse behovet for å regulere rettigheter og plikter
for NIH og student om forhold som omhandler praksisstudier. Dette er vanlig praksis ved
andre institusjoner og det er tatt utgangspunkt i eksempler fra sektoren i utarbeidelsen av
forslag til forskrift på NIH.
Vedlagt forslag om et eget kapittel forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges
idrettshøgskole som omhandler praksis. Forslaget har vært på høring i aktuelle fagmiljøer.
Vedtak SU-sak 9/17:
SU støtter forslaget til et eget kapittel som omhandler praksis i forskrift om opptak,
studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole (vedlagt). SU anbefaler videre at
endringene gjøres gjeldende fra studieåret 2017/2018.
Forslaget sendes videre til Styret ved NIH for endelig vedtak i kommende styremøte 1.
juni.
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Kvalitetssystemet – nye maler for emne- og programrapporter

Viser til vedtak i SU-sak 2/17 som blant annet omhandler en oppdatering av skjema og maler i
studiekvalitetssystemet.
SU har i første omgang tatt stilling til endringer i malene for emne- og programrapporter
(vedlagt). Det jobbes parallelt med et opplegg for opplæring av studenttillitsvalgte og mal for
gjennomføring av klassens time i dialog med Studentstyret. Resterende revisjon av
kvalitetssystemet for utdanning ses i sammenheng med kommende tilsyn fra NOKUT og de
tilbakemeldingene som kommer fram i dette arbeidet
Vedtak SU-sak 10/17:
SU støtter forslaget til endringer i maler for emne- og programevaluering som del av det
reviderte kvalitetssystemet for utdanning ved NIH. Nye maler gjøres gjeldene fra og
med vårsemesteret 2017.
Studieavdelingen oppdaterer malene som ligger tilgjengelig på innersvingen og sender
også ut nye maler på epost til de som er emne- og programansvarlige våren 2017.

SU-sak 11/17

Gjennomgang og oppfølging av OVP 2017

SU diskuterte oppfølging av følgende utvalgte tiltak under utdanning i overordna
virksomhetsplan (OVP) for NIH som gjelder for 2017:
 Implementere kollegaveiledning på alle fagseksjoner
 Legge til rette for og stille krav til aktiv studentdeltakelse i læringsaktiviteter
 Tydelig formidle læringsmål og høye forventninger til studieinnsats underveis i studiet
 Gjennomgå yrkespraksis på alle studieprogrammer for å styrke relevans og kvalitet
Vedtak SU-sak 11/17:
Kollegaveiledning kan gjennomføres på ulike måter og SU ønsker at det legges til rette
for variasjon i gjennomføringen (fremgangsmåte og omfang). SU foreslår at
kollegaveiledning på fagseksjonene tas opp til diskusjon i faglig ledelse (FL) og at
gjennomføring og omfang også diskuteres i seksjonsmøter.
Resultater fra Studiebarometeret i 2016 viser at NIH-studentene bruker mindre tid på
studiene enn snittet i sektoren. SU diskuterte ulike tiltak for å sikre både aktiv
studentdeltakelse og mer studentinnsats. Det kom blant annet forslag om flere
arbeidskrav underveis i semesteret, mer bruk av peer to peer review blant studentene
og mer bruk av masterstudenter i læringsaktiviteter på bachelornivå.
Oppfølging av OVP 2017 tas opp til ny diskusjon høsten 2017.
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O-Saker



Internasjonalisering
Internasjonalt kontor gjennomgikk utvekslingstrender på NIH og fikk innspill til videre
arbeid med å nå nasjonalt mål om at minimum 20% av studenter på gradsgivende
program skal på utveksling i løpet av studietiden sin.



Søkertall studentopptaket høsten 2017
Søkertall ble presentert i møtet. Dette er også en Styresak i kommende styremøte.



Hovedresultater fra Studiebarometeret 2016
Noen hovedresultater fra Studiebarometeret 2016 ble lagt fram. Detaljerte rapporter på
programnivå sendes direkte til programansvarlige og seksjonsledere.



Informasjon om tilsyn fra NOKUT
NOKUT skal gjennomføre tilsyn av NIHs systematiske studiekvalitetsarbeid i 2017.



Revisjon av studieporteføljen – status

Norges idrettshøgskole
15. mai 2017

