Protokoll fra møte i Utdanningsutvalget - Møte 4 2020
Tidspunkt: 5.mai kl. 12:00 - 15:00
Møtested: Digitalt v/Zoom.
Tilstede:
Viserektor for utdanning: Oddrun Samdal
Pro- og visedekaner: Svein Ivar Angell (HF), Harald Walderhaug (MN), Dag Elgesem (SV), Per-Einar Binder
(PSY), Magne Strandberg (JUS), Steinar Hunskår (MED), Bente Irminger (KMD).
Studentrepresentanter: Andreas Trohjell, Emma Bø, Stian Torset.
Faste observatører: Robert Gray (Uped), Maria Carme Torras Calvo (UB).
Fra administrasjonen: Christen Soleim, Sol Sneltvedt.
Forslag til dagsorden:
I Innkalling og dagsorden ble godkjent
II Protokoller fra møtene 23. januar og 27. februar ble godkjent
III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder
•

Status for innfasing av studenter og ansatte

Vi forventer neste oppdatering fra myndighetene senest 7.mai. UiBs smittevernskurs fungerer bra og
innfasingen av ansatte er håndterbar. Anbefalt distanse mellom personer er redusert fra to til en meter.
•

Status for omsøkte studieplasser

UiB har søkt om 440 plasser og venter resultatet senest 12.mai.
•

Status for planlegging av høstsemesteret

I brev av 4.mai ber Kunnskapsdepartementet oss om å planlegge for at mest mulig studentutveksling skal
kunne gjennomføres til høsten. Myndighetene ønsker nasjonal samordning for å sikre lik praksis i sektoren.
UiB skiller mellom studenter fra land som krever visum og land som ikke krever visum. Førstnevnte ventes
avklart innen 15. mai. Når det gjelder utviklingen i land som ikke krever visum, vil beslutning tas senest i
slutten av mai.
Det er etablert to grupper – en for undervisningsplanlegging og en for vurderingsplanlegging for høsten.
Gruppene består av en representant fra hvert fakultet, ressurspersoner fra Uped, SA, EiA og HMSseksjonen. Studentene er også representert i gruppene. Det blir sendt brev om dette med korte
tidshorisonter: 20.mai er frist for å melde om økte rombehov.
Når det gjelder ressursøkning i forhold til personalkostnader, må dette behandles i faglig linje.

Sak 18/20 Handlingsplan for samarbeid med Kina - oppfølging
Kinasamarbeidet er viktig, og det er avgjørende at norske forskere forstår Kina. Kinasamarbeidet behandles
på en god måte ved UiB. Akademisk frihet er essensielt, og må være en forutsetning i samhandlingen med
kinesiske læresteder. De etiske aspektene i samarbeidet må være balanserte. Dette er godt ivaretatt i
handlingsplanen og i arbeidet med oppfølgingen av den.
Når det gjelder utdanningssamarbeidet fremover:
•

Det er viktig å prioritere de institusjonene som fakultetene allerede har et godt samarbeid med

•

Det bør satses på rekruttering av både grads- og utvekslingsstudenter

•

Digital utveksling er aktuelt, men da som et supplement til fysisk utveksling. Digital utveksling alene
kan ikke erstatte en fysisk utveksling, fordi studentene da går glipp av den kulturelle utvekslingen
som er en vesentlig del av formålet med utvekslingen.

•

Det bør ikke legges for mye penger i digital utveksling så lenge det er den fysiske som må være den
primære formen.

Sak 24/20 Kvalitetsarbeid og utdanningsledelse
Representanter fra hvert fakultet har første møte 5.mai for å danne et nettverk med arbeidslivskontakter
med representanter fra hvert fakultet. I tillegg følger en koordinator ved SA. Formålet er å oppnå ordnete
kommunikasjonsformer og lage flere avtaler først fra store organisasjoner og deretter de mindre. En del
avtaler er allerede på plass; Helse Vest signerte sin avtale med UiB like før koronautbruddet.
Det kom følgende innspill til saken:

•

Forslag om å kombinere to spor parallelt: Både bygge og teste ut ny portal og engasjere en
nettverks-koordinator

•

Portalen må ikke hel-automatiseres, men være en inngang for henvendelser som kvalitetssikres og
relativt rask kobles til fagmiljø eventuelt etter modell av Si-ifra-systemet. Næringslivet må bli kjent
med UiB-systemet slik at det blir attraktivt for arbeidsgivere å spille inn problemstillinger

•

Aktiviteten på området går i bølger: Koordinator kan hjelpe å holde på kontinuiteten og ha en
understøttende funksjon

•

Praksisoppleggene synes å fungere best når ledelsen i organisasjonen, faglig kontakt og student
samarbeider tett. Ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning er samhandling bygget på en rekke
personlige kontakter

•

EVU kan gi naturlige kontaktpunkt mellom UiB og næringslivet

•

Kommunikasjonen må være god på de forskjellige nivåer, til nå har mest foregått på instituttnivå

•

Del av portalen kan informere om forventningene til de forskjellige nivåer; BA og MA og ph.d.

I likhet med i Kinasaken, pekes det på en kombinasjon av fysisk og digital deltakelse. Når det gjelder Arqusalliansen og spesifikt Action Line fem, planlegger Utdanningsutvalget å komme tilbake til pilotprosjekt i
samarbeid med Vilnius. Forskning- og Innovasjonsavdelingen er inne i samarbeidet. Saken blir fulgt opp i
møter med fakulteter og institutter, og på Utdanningsutvalgets seminar i juni.

Sak 25/20

Veiledning om vurdering av utdanningsfaglig kompetanse - status

I august 2019 vedtok UiBs styre regler for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiB og endringer i
reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/ administrative lederstillinger. I tråd med
styrets vedtak oppnevnte Utdanningsutvalget en arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide forslag til
veiledning om vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.
Det kom følgende innspill:
•

Utdanningsutvalget støtter opp om arbeidsgruppens forslag

•

Tydeliggjøring av rom for spesifisering på fakultetsnivå og spesifikke vurderinger innen fagmiljø

•

Kompleksitetsvurdering - redusere og balansere mellom tre lag; institusjon, fakultet og institutt

Utdanningsutvalget kommer tilbake til saken i første møte til høsten og saken vil deretter bli lagt frem for
styret.
Sak 26/20

Melding om internasjonalisering

Mobilitetsrapport 2019 viser at UiB opprettholder antall studenter på utvekslingsopphold, men andelen har
sunket som følge av økt antall studenter. Utdanningsutvalget ønsker innspill til hvordan vi skal oppnå
økning i antall for å oppnå målsettingen på 40% i vår handlingsplan.
Det kom følgende innspill:
•

Stor usikkerhet omkring økt utveksling på grunn av koronautbruddet

•

Bærekrafthensyn er viktige i normalisering etter koronautbruddet

•

Flere/andre indikatorer på utveksling utover andel av kandidater bør vurderes

Utdanningsutvalget vil avvente normaliseringen etter koronautbruddet for å se hva som er mulig
når det gjelder utveksling for høstsemesteret. I et langsiktig perspektiv er det viktig å arbeide for
forenkling og avbyråkratisering for å gjøre det lettere å reise på utveksling. UiB jobber for fleksible
løsninger som kombinerer fysisk og digital utveksling til høsten.
Sak 27/20 Planer for opptaket høsten 2020
Saken inneholder rutiner for gjennomføring av det samordna opptaket og master-opptaket, samt
milepælsplaner og beskrivelser av årets endringer som blir mer omfattende enn normalt. Det går i riktig
retning for UiB med økning i søkertall litt over det nasjonale snittet. Det er stor tilslutning til UiBs
strategiske satsningsområder: Globale samfunnsutfordringer; Marin forskning og, Klima og
energiomstilling.
Det kom følgende innspill som SA følger opp:

• Ønske om best mulig synkronisering av frister for bachelor- og masteropptak for å legge til rette for
ferieavviklingen for de som jobber med opptak og informasjon på fakultetene. I år er perioden de
må være på jobb utvidet fra to til tre uker.

Eventuelt

Studentparlamentet ved UiB har gjennomført studentvalg. Det var kun 15% fall i deltakelse selv om valget
var digitalisert.
Gratulerer til Andreas Trohjell som ble valgt til ny NSO-leder nasjonalt!

