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STUDIEUTVALGET
Møte tirsdag 19. mai 2020 kl. 1230 – 1330 på ZOOM
Tilstede digitalt: Elin Kolle (leder), Thomas Vold (ILF), Anne Marte Pensgaard (IIS), Bjarne
Rud (IFP), Jorunn Sundgot Borgen (IIM), Matti Goksøyr (IIS), Line Vatningen (studentrep.),
Kennet Dvergedal (studentrep.) og Håkon Solberg (ref.)
Andre til stede: Grethe Nilsen (STA)
Fravær:
Saksliste:
SU-sak 21/20

O-saker:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Status revisjon MAIVI
Studentutveksling høst 2020
Masterseremoni 25. juni på NIH
Avslutning på bachelor
Studiestart og fadderuke høstsemesteret 2020
Planlegging undervisning og vurdering høstsemesteret 2020

Ingen saker til eventuelt

Besøksadresse: Sognsveien 220, Oslo
Postadresse: Pb 4014 Ullevål Stadion, 0806 Oslo
Telefon: +47 23 26 20 00, postmottak@nih.no www.nih.no
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SU-sak 21/20

O-Saker

a) Status revisjon MAIVI
Muntlig orientering om revidert tidsplan og foreløpige rammer for det videre arbeidet.
b) Studentutveksling høst 2020
UHR anbefaler at utveksling og kortvarig studiemobilitet høstsemesteret 2020 som en
hovedregel bør avlyses med bakgrunn i reiseråd fra Utenriksdepartementet og
institusjonenes og studentenes behov for planlegging. NIH følger vurderingene til UHR
og avlyser studentutveksling i høstsemesteret. Internasjonalt kontor vil gi beskjed til
alle studenter og samarbeidspartnere i utlandet. Emneansvarlige med undervisning på
engelsk blir kontaktet.
c) Masterseremoni 25. juni på NIH
Det planlegges en noe justert masterseremoni på NIH torsdag 25. juni innenfor
gjeldende smittevernregler. Det er påmeldt totalt 61 studenter.
d) Avslutning på bachelor
Det ble i forrige SU-møte oppfordret til at programledere planlegger en
bacheloravslutning digitalt for sine studenter. Prorektor har i ettertid korrespondert med
programledere. Litt varierende interesse fra studentene, men SU oppfordrer likevel til
BA-avslutning våren 2020 på tross av en krevende situasjon.
e) Studiestart og fadderuke høstsemesteret 2020
Det planlegges en litt annerledes studiestart på NIH høsten 2020. Arbeidet koordineres
av studieseksjonen og Kristin Dybvad og fadderledere følges opp tett av Karoline
Steinbekken. Det er satt opp ulike alternativer for fadderuke avhengig av gjeldende
smittevernregler. Det planlegges ikke for ordinær immatrikulering høsten 2020.
f) Planlegging undervisning og vurdering høstsemesteret 2020
Vi forventer smittevernregler også høsten 2020, men det usikkert hva det blir. Vi vil
planlegge undervisning med utgangspunkt i at det blir restriksjoner og en
avstandsbegrensning på 1 meter og dette legges til grunn i timeplanarbeidet. Det blir i
løpet av uken sendt ut informasjon til alle ansatte om planlegging av undervisning høst
2020.
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