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STUDIEUTVALGET 
 

Møte tirsdag 19. juni 2020 kl. 1230 – 1430 på Mylla 

Tilstede digitalt: Elin Kolle (leder), Inger-Åshild By (ILF), Anne Marte Pensgaard (IIS), Bjarne 
Rud (IFP), Trine Stensrud (IIM), Line Vatningen (studentrep.), Kennet Dvergedal (studentrep.) 
og Håkon Solberg (ref.) 

Andre til stede: Grethe Nilsen (STA) og Johnny Berre (STA). Geir Kåre Resaland (HVL) 
deltok som ekstern representant i vurderingen av utdanningsprisen (SU-sak 25/20).  

Fravær: Matti Goksøyr (IIS) 

 

Saksliste: 

SU-sak 22/20 O-saker: 

a) Gjennomgang av protokollen fra SU-møtet 19. mai 2020 
b) Orientering om aktuelle saker fra FL  
c) Status utlysning av ny ordning for undervisningsfaglig merittering 
d) Status arbeidet med felles master i idrettsernæring med UiO 
e) Status kandidatundersøkelse og programevaluering 

 

Vedtakssaker: 

SU-sak 23/20 Kursplan 50-timers utdanningsfaglig kurs i «Utviklingsarbeid» 

SU-sak 24/20 Møteplan for SU høsten 2020 

SU-sak 25/20 NIHs utdanningspris 

 

 
 

Ingen saker til eventuelt 
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SU-sak 22/20  O-Saker 

a) Gjennomgang av protokollen fra SU-møtet 19. mai 2020  
Gjennomgang av saksliste og oppfølgingssaker fra forrige SU-møte 

b) Orientering om aktuelle saker fra FL  
Muntlig orientering ved prorektor om aktuelle saker som er diskutert i FL  

c) Status utlysning av ny ordning for undervisningsfaglig merittering 
Muntlig orientering om antall søknader og videre prosess  

d) Status arbeidet med felles master i idrettsernæring med UiO 
Orientering om videre prosess med forslag til felles mastergrad i idrettsernæring med 
UiO. Dette er også en orienteringssak på styremøtet 18. juni (Vedlagt sakspapirer til 
styret inkludert rapport fra felles arbeidsgruppe mellom UiO og NIH). 

Det ble tatt opp i møtet at det bør åpnes opp for innspill til faglig innhold fra andre 
fagmiljøer på NIH enn IFP og IIM som har deltatt i utformingen av rapporten. Dette vil 
tas opp etter sommeren i forbindelse med revisjonen av MAIVI. 

e) Status kandidatundersøkelse og programevaluering  
Muntlig orientering om svarprosenter og tidslinje. Det er foreløpig ca. 30 % svarprosent 
på kandidatundersøkelsen og det vil sendes ut ytterligere purringer til tidligere 
kandidater fram til ca. 1. juli. 
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Vedtakssaker: 

SU-sak 23/20  Kursplan 50-timers utdanningsfaglig kurs i «Utviklingsarbeid» 

I «Forskrift om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og 
forskerstillinger» med ikrafttredelse 01.09.2019 har det skjedd endringer knyttet til krav 
om dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse både ved tilsetting 
(førsteamanuensis og professor) og opprykk til professor. Sentrale endringer som får 
direkte konsekvenser for NIH: 

a) I § 1-2 tredje ledd om Kompetansekrav for ansettelse i stilling som professor er ny 
ordlyd: 

a) (3) I tillegg til de krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og 
veiledning på universitets- og høyskolenivå som er gitt til stilling som 
førsteamanuensis, skal det dokumenteres: 

i) Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid 
ii) Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå 
iii) Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. 

 

b) I § 1-4 om Kompetansekrav for ansettelse i stilling som førsteamanuensis er det 
også nytt tredje ledd: 

a) (3) Søkere skal bedømmes, men ikke rangeres, på om de oppfyller 
følgende krav: 

i) Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og 
egen praktiske undervisning, og opparbeidet grunnleggende 
ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og 
utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende 
kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og 
høyskolenivå). 

ii) Ferdighetene skal dokumenteres i form av en systematisk og 
samlet fremstilling som vurderes ved institusjonene. 

iii) De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å 
oppfylle dem innen to år etter ansettelsen. 

iv) Institusjonene kan etter § 1-1 fastsette høyere krav og bestemme 
at disse skal gjelde i bedømming og rangering av søkere. 

 

NIH har inngått et samarbeid med Senter for læring og utdanning ved UiO (LINK) om 
kjøp av kursplasser på det universitetspedagogiske utdanningsprogrammet. I første 
omgang gjelder dette den felles introduksjonsdelen (basiskurs) med et omfang på 120 
timer. For å oppnå 200 timer må det derfor suppleres med andre kurs.  

SU har tidligere vedtatt et 30-timerkurs i digital kompetanse (SU-sak 48/19) som har 
hatt sin første gjennomføring våren 2020. AFB har også over tid hatt ansvar for 
gjennomføring av et veiledningskurs som regnes inn som en del av det kurstilbudet til 
NIH (omfang 30 timer). 

NIHLS har laget et kurs som skal være utviklingsorientert og bidra til å sette deltakerne 
i stand til å jobbe selvstendig med kulepunkt 1 og 3 i kravene til professoransettelse. 
Omfanget på kurset er beregnet til 50 timer og planlagt oppstart er høst 2020.  
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Vedtak SU-sak 23/20: 

SU godkjenner kurset «Utviklingsarbeid» i regi av NIHLS som 50-timers 
utdanningsfaglig kompetanseheving med de endringer som fremkom i møtet. 
Kurset kan inngå i 200-timerskravet for grunnleggende kompetanse for 
undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå.  
 
Kurset har planlagt oppstart høsten 2020.  

 
 
 
 
 
SU-sak 24/20  Møteplan for SU høsten 2020 

SU har våren 2020 hatt en kombinasjon av lange (2,5 timer) og korte (1,5 timer) møter. Det er 
gjennomført totalt 5 SU-møter våren 2020 hvor to av møtene har foregått digitalt via zoom.  

SUs-møter bør koordineres med instituttenes møter i 2020, samt oppsatte styremøter slik at 
aktuelle studiesaker kan behandles i SU i forkant av endelig styrebehandling. Det er også et 
ønske om at SUs møteplan settes opp med utgangspunkt i møteplanen til KFU og FL. 

 

Vedtak SU-sak 24/20: 

SUs møtekalender for høsten 2020 settes opp med utgangspunkt i styremøter, men det 
ses også til KFU og FLs møteplan for høsten 2020. Det blir satt opp totalt fire møter 
høsten 2020 med følgende datoer: 
- Tirsdag 22. september 
- Tirsdag 20. oktober 
- Tirsdag 10. november 
- Tirsdag 1. desember 
 
SU ber kontorsjefene på instituttene om å ta hensyn til SUs møteplan i innkalling til 
instituttmøter for å unngå kollisjon i kalenderen. 
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SU-sak 25/20  Utdanningsprisen 2020 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 skal oppfattes som en tydelig påskjønnelse til arbeid som bidrar til nyskaping og 
videreutvikling av undervisnings- og utdanningskvalitet. Prisen består av 10 000 kroner og et 
diplom, og skal deles ut under immatrikuleringen ved semesterstart i høstsemesteret. 
 
I retningslinjene til prisen står det blant annet at ett eller flere av følgende kriterier skal innfris 
hos den som nomineres:  

• Etablering av nyskapende studieprogrammer eller emner  

• Bruk av nyskapende og varierte læringsmetoder, inkl. e-læring og studentaktive 
læringsformer  

• Nye vurderingsformer, inkl. digitale  

• Tiltak for å styrke internasjonalisering  

• Nyskapende pedagogisk opplegg som integrerer utdanning, forskning og praksis  

• Evne til å engasjere og inspirere studenter og kollegaer/fagmiljø og bidra til en 
kvalitetskultur 

• Tilrettelegging for et sosialt fellesskap som fremmer læring 
 
Det kom inn fire nominasjoner innen fristens utløp. SU skal vurdere de nominerte kandidatene 
på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon og skal innstille én kandidat som vinner av prisen. 
Professor Geir Kåre Resaland, HVL deltok som ekstern faglig ressurs. 
 

Vedtak SU-sak 25/20:  

Nominasjonene ble gjennomgått i fellesskap og følgende fagansatte var nominert til 
utdanningsprisen 2020: 
1. Tron Krosshaug fra IIM  

2. Marte Bentzen fra ILF  

3. Dag Vidar Hanstad fra IIS 

4 Ola Eriksrud fra IFP 

SU var enstemmig enige om hvem som skal få utdanningsprisen 2020 og vinneren av 
prisen offentliggjøres i forbindelse med semesterstart og immatrikulering i august 2020.  

SU ønsker at nominasjonsprosess og kriterier tas opp til diskusjon i et senere møte før 
neste utlysning i 2022. Det ble blant annet foreslått at det i forbindelse med neste 
vurdering av utdanningsprisen skal åpnes opp fra at kandidatene presenterer sitt arbeid 
for SU. 

 

 
 
 

 

Norges idrettshøgskole 
25. juni 2020 


