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Ragnhild Dybdahl- med på sak 22/2020  

Sekretær:  

Gøril Vikøren Nøkleby 

  Protokoller 
-protokoll fra forrige UU  

20/2020  
 
 
 
Vedtak 

Orienteringssaker 
-søkertall og opptak vårens EVU-kurs 
-rekruttering internasjonalt semester og BCBP rekrutteringsprogram 
 
Undervisningsutvalget tar sakene til orientering 

21/2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak 

Nytt emne  
Menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid, nasjonalt og 
internasjonalt 
 

✓ Universitetetslektor Heidi Wittrup-Djup har utarbeidet et EVU-emne 
på 15 studiepoeng innenfor menneskerettigheter i helse- og 
sosialfaglig arbeid. Beskrivelsen er tilrettelagt av professor May 
Hauken og kommentert av sen.rådgiver Unni Heltne.  

✓ Kurset er nybrottsarbeid med tanke på menneskerettighetsprofilen 
opp mot helsefagene.  

✓ Nasjonalt fokus eller inkludere det internasjonale? Innspill om å fjerne 
denne delen av tittelen og ha hovedfokus mot det nasjonale med de 
internasjonale perspektivene som fremgår av emnebeskrivelsen.  

 
Undervisningsutvalget anbefaler opprettelsen av EVU-emnet 
Menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid med de kommentarer som 
fremkom i møtet. 

22/2020  Eventuelt 

• Informasjon fra styresak om internasjonalt semester i fakultetsstyremøtet 
2.12.2020 ved Ragnhild Dybdahl. Saken i fakultetsstyret er utsatt til 
februar. 

• Orientering fra studentrepresentantene som har vært i Fagutvalgsmøte og 
orientert om rekrutteringsprogrammet i BCBP. Spørsmål som dukket opp 
fra studentene i Fagutvalget: 



     - spørsmål om rettighetene til studentene i prosjektet ved sykdom mm.  
      -viktig å klargjøre rammene for oppgaver, omfang og tidsbruk 
      -vil rekrutterte studenter få fortrinnsrett til eksternpraksis til 4-dagers   
klinikken? 
      -progresjon i stipendperioden med tilsvarende høyere betaling? 
      -passe på at man ikke blir billig arbeidskraft for BCBP 
Jarle orienterte kort om forskjellen på tilsettelse/lønn og stipend og tar de 
andre spørsmålene med inn i diskusjonene med Gerd Kvale og Bjarne Hansen. 
Det er svært viktige spørsmål studentrepresentantene løfter fram.   
 

 

02.12.2020 

Gøril Vikøren Nøkleby (sekretær) 


