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SU-sak 21/17

Gjennomgang og status OVP 2017

Viser til SU-sak 11/17 hvor SU hadde en gjennomgang av NIHs overordna virksomhetsplan for
2017 (OVP 2017). Status for gjennomføring av tiltak i OVP 2017 ble presentert i møtet og SU
diskuterte både videreføring av tiltak fra 2017 til 2018 og nye tiltak for OVP 2018.
Vedtak SU-sak 21/17:
Resultatmål og tiltak i OVP 2017 ble diskuter og det kom blant annet innspill til hvordan
Studiebarometeret og Programevalueringen kan brukes i utforming av resultatmål for
neste års OVP.
SU ønsker en gjennomgang av utkast til OVP 2018 i forkant av behandling i NIHs Styre
(desembermøtet). Saken settes opp på kommende SU-møte den 28. november.

SU-sak 22/17

Mal beskrivelse av studieprogram

Studieavdelingen har laget forslag til en mal for programbeskrivelse i forbindelse med
opprettelse og revisjon av studieprogrammer. Malen inneholder hovedpunktene til
studiehåndbok og markedsføringsmateriell med noe beskrivende tekst.
Vedtak SU-sak 22/17:
SU godkjenner malen for programbeskrivelse.
SU foreslår at aktuelle programansvarlige inviteres til en gjennomgang/samkjøring av
de programspesifikke læringsutbyttebeskrivelsene i forbindelse med fristen for
innlevering av programplanene den 15. november.
SU ser videre behovet for å lage retningslinjer for læringsutbyttebeskrivelser på både
emne- og programnivå. Studieavdelingen vil utarbeide forslag til retningslinjer som kan
legges fram for SU.

SU-sak 23/17

Revisjon av studieporteføljen – status 1BA

SU nedsatte i september en egen arbeidsgruppe som skulle jobbe med 1BA (SU-sak 16/17).
Arbeidsgruppen har følgende mandat:
 Koordinere semesterplassering av felles emner på 1BA med de programspesifikke
arbeidsgruppene
 Koordinere aktiviteter og praktisk gjennomføring av alle aktivitetsfag på 1BA
 Foreslå gjennomføring og organisering av felles 10 sp aktivitetsfag og felles aktiviteter
for alle studenter på 1BA inkludert Ridderuka
SKP sendte et notat til SU rett i forkant av SU-møtet hvor de kom med innspill til diskusjonen
om aktivitetsfag på NIH. Notatet ble delt ut på møtet.
Vedtak SU-sak 23/17:
Arbeidsgruppen for 1BA har gjennomført to møter så langt og arbeidsgruppas leder
Matti Goksøyr orienterte SU om status for arbeidet.
SKP sitt notat om aktivitetsfag på NIH tar blant annet opp aktivitetsfag og "constructive
alignement". De opplever at koblingen mellom helhet og aktiviteter mangler. Mandatet
til 1BA-gruppa inneholdt ikke arbeid med læringsmål på emnenivå. Dette tilfaller de
seksjonene som får emneansvar. SU ønsker også å poengtere at det ikke skal
spesifiseres aktiviteter i endelige emneplaner. Det må imidlertid planlegges aktiviteter i
2018/19 og dette er hoveddelen av mandatet til 1BA-gruppa (organisering og
koordinering).
Notatet fra SKP tar opp en del andre problemstillinger som det er vanskelig for SU å ta
stilling til. SU foreslår at spørsmål knyttet til aktivitetsfagenes plass på NIH og
ansettelse av fagkompetanse i idrettene følges opp av rektoratet og faglig ledelse.
Det kom forslag i møtet om valgbarhet i aktiviteter/aktivitetsemner og dette tas med
som innspill i neste møte i arbeidsgruppen for 1BA. SU poengterer videre at 1BAgruppen må ta hensyn til NIHs beregning av arbeids- og undervisningsomfang på
aktivitetsemner på 1BA.

O-sak 24/17

O-Saker



Periodisk evaluering – status
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 (MAIF) ble opprinnelig foreslått, men MAIF ble senere trukket siden
det er gjenstand for NOKUT-tilsyn høsten 2017.



NOKUT-tilsyn – status
NIH ble i mai 2017 orientert om at vi var en av flere institusjoner som var valgt ut til å
delta i NOKUTs pilotprosjekt for periodisk tilsyn med institusjonenes systematiske
kvalitetsarbeid. I NOKUTs periodiske tilsyn vil det studienære kvalitetsarbeidet
vektlegges og NOKUTs sakkyndige skal vurdere kvalitetsarbeidet ved følgende
studietilbud: BAFAH, MAIF og Phd-programmet. NOKUT skal etter planen gjennomføre
tilsynet med intervjuer på NIH i perioden 6-7. november.



Studiebarometeret 2017
Gjennomføres i perioden 24. oktober – ca. 7. november. Det er sendt ut informasjon til
programansvarlige på BA med en oppfordring om å gjennomføre undersøkelsen i
tilknytning til undervisning. Det er viktig at vi får en høy svarprosent på denne
undersøkelsen som også er en del av det systematiske kvalitetsarbeidet på NIH.
Premie til klassen med høyest svarprosent (økonomisk støtte til sosialt tiltak).



Kompetanseheving for stipendiater
Læringssenteret skal gjennomføre et kurs i bruk av powerpoint for stipendiatene
mandag 6. november. Kurset kan også være aktuelt for andre fagansatte.



Kurs i bedre bruk av Canvas den 5. desember
Canvas kommer til NIH den 5. desember for å gjennomføre temabaserte kurs for
fagansatte. Program- og emneansvarlige oppfordres sterkt til å delta. Det legges ut info
på innersvingen. Studentene ytret også ønske om programspesifikke gjennomganger
for studentene i bruk av canvas og mulighetene læringsplattformen åpner for. Forslaget
sendes videre til læringssenteret.

Norges idrettshøgskole
31. oktober 2017

