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STUDIEUTVALGET 
 

Møte tirsdag 14. september 2021 kl. 0900 – 1100 på møterom Fagervann 

 

Til stede: Elin Kolle (leder), Per Midthaugen (ILF), Anne Marthe Pensgaard (IIS), Bjarne Rud 
(IFP), Trine Stensrud (IIM), Tora Kristensen (studentrepresentant), Anja Rynning Veum 
(sekretær).  

Andre til stede: Grethe Nilsen (STA), Johnny Berre (STA), Thomas Halvorsen (STA) 

 

Saksliste: 

SU-sak 25/21 O-saker: 

a) Gjennomgang av protokollen fra SU-møtet 21. juni 
b) Status revisjon MAIVI 
c) Aktuelle saker fra FL 
d) Orientering om studentopptak høst 2021 
e) Retningslinjer realkompetansevurdering 

 
 

Vedtakssaker: 

SU-sak 26/21 Semesterinndeling studieåret 2022-2023 

  

SU-sak 27/21 LUKKET: Søknad om 4. gangs forsøk til eksamen 
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SU-sak 25/21  O-saker 

a) Gjennomgang av protokollen fra SU-møtet 21. juni 
Det ble kommentert at oppfølgingen av SUs vedtak om midtveisevaluering i alle emner 
ble møtt med negative reaksjoner på noen av instituttene.  

b) Status revisjon MAIVI 
Ved IFP og IIM er progresjon under kontroll. IIS er litt kortere i løypa, og det behøves 
en rask avklaring på strukturen på mastertilbudet. Struktur og beskrivelser av 
læringsutbytter henger sammen. 27. september er siste frist fra instituttene for at 
tidslinja til SU og styrevedtak kan følges opp. STA og prorektor er i dialog med 
instituttene.  

c) Aktuelle saker fra FL 
Bruk av studentassistenter. Gode tilbakemeldinger på ordningen fra de som har 
benyttet seg av dette. Restbeløp fra vårens tildeling fordelt til IFP og ILF. Det er ytret 
ønske om en videreføring av en slik ordning.  

Informasjon og anbefaling i forbindelse med filming av undervisning er møtt med ulike 
reaksjoner på instituttene. Flere bekymringer er tatt opp i diskusjoner på instituttnivå. I 
den forbindelse nevnes at Universitets- og høgskolerådet (UHR) er i prosess med å 
nedsette en arbeidsgruppe som skal ta for seg problematikken rundt deling av digitale 
læringsressurser, med fokus på personvern og opphavsrett. Herunder også hvilke krav 
en institusjon kan stille til sine ansatte når det gjelder digitalisering av læringsressurser 
og deling. Rapporten fra arbeidsgruppa ventes ferdigstilt 1. mars 2022.  

d) Orientering om studentopptak høst 2021 
Noe nedgang i søking til idrettsstudier både nasjonalt og lokalt. Variasjon i 
opptaksgrenser mellom programmene. Noen studier har ikke klart å fylle plassene.  

e) Retningslinjer for realkompetansevurdering 
Endringer i retningslinjer for realkompetansevurdering er tatt på fullmakt av prorektor. 
Endringene er kosmetiske og i tråd med gjeldende praksis. De er nå tilpasset nasjonale 
retningslinjer. Opptak til studier ved NIH med utgangspunkt i realkompetansevurdering 
forekommer svært sjelden.  

 

Vedtakssaker: 

SU-sak 26/21  Semesterinndeling studieåret 2022-2023 

Studieåret 2022-2023 foreslås inndelt på følgende måte: 

Høstsemesteret:  Uke 33-51, 19 uker  

Studiestart:   Uke 33: Oppstart deltids- og heltidsstudier  

• Fadderuke heltidsstudier 

• Tirsdag 16. august Studiestart og immatrikulering 

Uke 34: Oppstart undervisning heltidsstudier 
 

Vårsemesteret:  Uke 1-23, 24 uker (oppstart mandag 2. januar 2023) 

Ikke undervisning/eksamen: Påskeferie 2023, 3. april – 10. april (uke 14-15) 

   Onsdag 17. mai 2023 

   Torsdag 18. mai 2023 (Kristi Himmelfartsdag) 

   Mandag 29.mai 2023 (2. pinsedag) 
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Masterseremoni torsdag 29. juni 2023. 
 
 

Vedtak SU-sak 26/21: 

SU vedtar følgende semesterinndeling for studieåret 2022-2023: 
 
Høstsemesteret 2022:  Uke 33-51 
Uke 33: Oppstart deltids- og heltidsstudier  
• Fadderuke heltidsstudier 
• Tirsdag 16. august – Studiestart og immatrikulering  
• Fredag 26. august – frist semesterregistrering 
Uke 34: Oppstart undervisning heltidsstudier 
 
Vårsemesteret 2023:   Uke 1-23 (oppstart mandag 2. januar 2023) 
 
Masterseremoni torsdag 29. juni 2023. 
 
SU oppfordrer programledere til å ta i bruk hele studieåret, særlig i vårsemesteret. 
Endringer av programplaner for studieåret 2022-2023 skal være godkjent av SU innen 
01.02.2022. 

 
 

SU-sak 27/21  LUKKET – søknad om 4. gangs forsøk til eksamen 

Saken sendes kun til SUs medlemmer. 

 

 

 

 

 

Anja Rynning Veum  

Norges idrettshøgskole 

17. september 2021 

 


