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To saker ble meldt inn til eventuelt.

SU-sak 22/18

Utdanningsprisen 2018 på NIH

Utdanningsprisen har som formål å stimulere og gi anerkjennelse til en person ved NIH som
har utmerket seg ved fremragende arbeid for å bedre undervisnings- og utdanningskvaliteten,
og samtidig understøtter NIHs strategiske satsingsområder for utdanningsvirksomheten.
Prisen består av 10 000 kroner og et diplom, og skal utdeles under immatrikuleringen ved
semesterstart i høstsemesteret.
I begrunnelsen skal det komme tydelig fram hvordan kandidaten har utmerket seg.
Nominasjonen bør inneholde eksempler på tiltak, virkemidler og/eller læringsfremmende
teknologi som bidrar til å heve kvaliteten og øke tilgjengeligheten hva gjelder undervisning og
veiledning, faglig innhold og læringsmiljø, herunder også fleksible og nettstøttede
undervisningsformer og digitale eksamensformer.
SU skal vurdere de nominerte kandidatene på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon og skal
innstille én kandidat som vinner av prisen. Det var enighet i SU om at Thomas Vold og Jostein
Hallén ikke skulle være til stede under sak 22/18 pga inhabilitet. Thomas fordi han var en av
de nominerte og Jostein fordi han har vært nærmeste leder til en av de nominerte de siste
årene.
Vedtak SU-sak 22/18:
Det var totalt fem nominerte kandidater fra fire fagseksjoner, alle gode kandidater til
utdanningsprisen på NIH 2018. De nominerte var:
1. Thomas Vold, SKP
2. Reidar Säfvenbom, SKP
3. Thomas Losnegaard, SFP
4. Ola Fosnæs, SCP
5. Tron Krosshaug, SIM
Endelig innstilling av kandidat blir offentliggjort under prisutdeling den 14. august 2018.
SU valgte å ta utgangspunkt i den innsendte nominasjonen og ytterligere kjennskap til
kandidatene ble ikke tillagt vekt. SU ønsker å poengterte at ingen av nominasjonene
hadde lagt ved dokumentasjon i henhold til pkt. 7 i retningslinjene.
SU ser behovet for at det i neste utlysning bør være ekstern representasjon i komiteen.
Det bør også stilles strengere krav til dokumentert begrunnelse i nominasjonene. Det
ble videre diskutert om det skal åpnes for å nominere seg selv. Retningslinjer og
nominasjonsskjema vil bli gjennomgått og det legges fram revidert forslag i god tid før
neste utlysning våren 2020.
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Gjennomgang og oppfølging av OVP 2018

OVP inneholder konkrete målsettinger med tilhørende tiltak som en oppfølging av målene i
NIHs strategiske plan for perioden 2016-2020. SU bes å mene noe om hvordan følgende tiltak
under delmål 1.1 og 1.2 skal følges opp på fagseksjonene i 2018:






Gjennomføre kollegaveiledning på minimum 2 emner per fagseksjon
Tydelig formidle læringsmål og høye forventninger til studieinnsats underveis i studiet
Identifisere og prioritere samarbeidspartnere som tilbyr utveksling av høy kvalitet
Lage rutiner og tilrettelegge for internasjonal bi-veiledning av masterstudenter
Tydeliggjøre rollen til programansvarlige/programledere

Vedtak SU-sak 23/18:
Det foregår ulike former for veiledning av kollegaer i forbindelse med undervisning i
dag, men dette er ikke satt i system. SU mener at seksjonsleder i større grad må inn å ta
ansvar for at det gjennomføres kollegaveiledning på fagseksjonene i samarbeid med
programledere og emneansvarlige. Kollegaveiledning skal dokumenteres og dette blir
også viktig når NIH nå skal implementere et system for pedagogisk merittering. SU
mener at det behov for en veileder/retningslinjer for kollegaveiledning og forslag til
retningslinjer for kollegaveiledning legges fram for SU høsten 2018. Fagseksjonene
oppfordres til å gjennomføre kollegaveiledning ihht. OVP i løpet av høsten 2018.
Resultatene fra studiebarometert de siste årene viser at NIH må bli bedre på å tydelig
formidle forventninger til studieinnsats underveis i studiet. SU er også opptatt av at
studentene skal ha en jevnere arbeidsbelastning underveis. Det kom blant annet forslag
om at mappeelementer bør timeplanfestes slik at det blir lettere å fordele belastningen
og synliggjøre dette for studentene.
Studentstyret skal i samarbeid med internasjonalt kontor gjennomføre en undersøkelse
blant studentene for å få innspill til hvordan NIH skal få flere studenter til å reise på
utveksling.
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O-Saker



Søkertall 2018
Søkertall og opptaksrammer for studieåret 2018/2019 ble sendt ut i forkant av møtet.



Studiebarometer 2017
Utvalgte resultater fra studiebarometeret 2017 ble presentert. Programledere på
bachelor og master vil få tilsendt komplette rapporter. Se forøvrig
www.studiebarometeret.no.



Programevaluering 2018
SU rakk ikke å gjennomgå denne rapporten. Programledere vil få tilsendt komplette
rapporter på studieprogramnivå.



Rapport fra arbeidslivsundersøkelsen 2017
Samlerapport fra arbeidslivsundersøkelsen 2017 ble sendt ut i forkant av møtet. SU
rakk ikke å gjennomgå denne rapporten.
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Eventuelt

Det ble løftet et forslag om at NIH bør fortsette å sende ut papirkopi i posten til sensorer på
masteroppgaver. Praksis i dag er at studentene får utdelt et trykt eksemplar av
masteroppgaven. Sensorer og veileder får direkte tilgang i wiseflow rett etter at studenten har
innlevert oppgaven. Noen sensorer foretrekker å lese oppgaver digitalt. De som ønsker å lese
papirversjonen har full anledning til å printe ut oppgaven. Interne kan evt. bestille papirkopier
fra trykkeriet.
Retningslinjer for timetall til undervisning i forhold til antall studiepoeng, undervisningsform og
nivå ble tatt opp i forbindelse med timeplanlegging for kommende studieår. Det er et ønske om
større fleksibilitet i antall undervisningstimer, særlig på masternivå. Prorektor vil vurdere
behovet for å revidere veilederen for beregning av arbeids- og undervisningsomfang som ble
vedtatt av SU den 16. mars 2011.
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