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UNIVERSITETET I BERGEN  
Universitetets Utdanningsutvalg  

 

Protokoll fra møte i Utdanningsutvalget – Møte 8 2021 

Tidspunkt: 16.desember kl. 09:00 – 12:00 

Møtested: Zoom  

Meldinger om forfall: Det var kommet meldinger om forfall fra Åsil Bøthun, KMD. Vara-
medlem ble innkalt.  

Tilstede:  

Prorektor: Pinar Heggernes 

Pro- og visedekaner for utdanning: Svein Ivar Angell (HF); Sigrunn Eliassen (MN); Marit Øilo 
(MED); Yael Harlap (PSY); Kristine Jørgensen (SV); Halvard Haukeland Fredriksen (JUS) og 
Jostein Gundersen (KMD). 

Observatør: Maria-Carme Torras-Calvo (UB)  

Elisabeth Josefine Lackner (UiO) 

Studentrepresentanter: Oscar dos Santos Kvalsvik, Ole Jacob Broch og Ingvild Sæterøy Rø-
dahl.  

Fra administrasjonen: Christen Soleim, Knut Knapskog, Roald Valle, Katrine Moland Han-
sen, Even Sørland, Peter Woldseth og Sol Sneltvedt. 

Dagsorden:  

I Innkalling og dagsorden ble godkjent  
II Protokoll ble godkjent fra møte nr.7 (merknadsfrist var 29.november) og UUs ekstraordi-
nære møte 18.november (merknadsfrist 15.desember) 
III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder   

• Beredskapssituasjonen  
• Status nettside om emner ved hvert fakultet som er åpne for alle studenter ved UiB  
• Saker til eventuelt   

To saker ble meldt inn til eventuelt, se under. 
 
Sak 62/21 Utdanningsutvalgets møteplan 2022 
Vedtak i saken ble utsatt fra møte nr.7 på grunn av møtekollisjon med enkelte foreslåtte da-
toer og to fakulteters styremøter. 
 
Vedtak:  
Utdanningsutvalget vedtar forslag til møtedatoer for 2022.   
 
Sak 63/21 Gjennomgang av grads- og studieforskriften 
Oppnevning av arbeidsgruppe i forbindelse med ny UH-lov. Følgende forslag til roller i sam-
mensetningen av gruppen foreslås: 
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• Halvard Haukeland Fredriksen, visedekan for utdanning på juridisk fakultet  
(leder – forespurt) 

• En pro/visedekan for utdanning 
• En studiesjef  
• En instituttleder 
• En vitenskapelig ansatt 
• En student 
• En studiekonsulent 

 
Fakultetene spilte inn navn og roller i møtet. Flere fakultet ønsket også å spille inn navn i 
etterkant av møtet. 
 
Følgende mandat for gruppen ble foreslått:  
Arbeidsgruppen skal legge fram forslag til helhetlig revisjon av grads- og studieforskriften, som: 

• Tar høgde for endringer i lovverk, praksiser ved fakultetene og organisering av UiB. 
• Sikrer likebehandling av studentene. 
• Forenkler regelverket slik at det blir lettere å forstå og å bruke. 
• Gjør det mulig for fagmiljøene å innføre faglig funderte ordninger og nyvinninger i un-

dervisning og vurdering. 
Vedtak:  
Utdanningsutvalget vedtar rollesammensetning og mandat for arbeidsgruppen som foreslått 
og med de endringene som fremkom i møtet. Arbeidsgruppen utvides med en studiekonsulent 
og det åpnes for at flere vitenskapelig ansatte kan delta i arbeidet. Prorektor i samråd med 
Halvard Haukeland Fredriksen, får fullmakt til å sette sammen gruppen utfra forslagene fra 
fakultetene. 
 
Sak 64/21 Ordningen med to sensorer 
Endringen i universitets- og høyskoleloven trer i kraft i august 2022, med krav om minst to 
sensorer for all vurdering som inngår på vitnemålet, eller er en del av karaktergrunnlaget på 
et studium, dersom det benyttes gradert karakterskala (A til F). Bakgrunnen for saken er at 
det hersker usikkerhet om hva kravet innebærer, og et ønske om likebehandling av studen-
tene ved UiB. Minst én av sensorene skal være «uten tilknytning til den delen av utdan-
ningen» der vedkommende skal være sensor.   
 
Saken legges frem til drøfting, og følges opp av arbeidsgruppen for gjennomgang av grads- 
og studieforskriften, ved å etablere sentrale føringer for hvordan det nye kravet til vurdering 
skal praktiseres ved UiB.  
 
Utvalget diskuterte saken, og sluttet seg til hovedlinjene i forslaget til tolking av det nye lov-
kravet slik dette kom frem i saksforelegget. Deltakelse i det aktuelle fagmiljøet vil ikke nød-
vendigvis si at tilknytningen er for nær. Det var også konsensus om at hvert svar som gir gra-
dert karakter (A-F) må sees og vurderes av to sensorer. 
 
Flere punkter må avklares i arbeidet med ny forskrift: 

• Tilknytingen til gjesteforelesere  
• Rollen til andre med mindre roller i undervisinga 
• Lovkravet ved multiple choice: Bør to sensorer delta i utviklingen av spørsmålssettet? 
• Mulighet for arbeidsdeling mellom sensorer, som kan innebære forskjellig tidshonore-

ring (for eksempel: første sensor: normal sats; andre sensor: ¼ sats) 
• Behovet for å legge til rette mappevurdering slik at ikke alle elementene i en mappe 

må vurderes av to sensorer. 
• Nivå for karakteren «bestått» ved bruk av «bestått» og «ikkje bestått» i vurdering.  
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• Eventuell oppretting av et nærmere samarbeid med andre institusjoner om utveksling 
av sensorer. 

 
Punktene vil tas med som del av arbeidet med ny grads- og studieforskrift. Forskriften må gi 
tydelige føringer for hvordan UH-lovens bestemmelse skal praktiseres ved UiB. 

 
Sak 65/21 Arqus-alliansen – veien videre 
Saken er utsatt fra forrige møte på grunn av tidsnød. Alliansens pilotprosjekt går mot slutten. 
Den kommende utlysningen er innenfor Erasmus+. Midlene kan finansiere emne-, læreplan- 
og kursutvikling, nettverksbygging, livslang læring både for vitenskapelige og administrativt 
ansatte og eksterne, formidling, systemer, entreprenørskap og strukturer osv.  
 
Alliansen har som mål at europeiske universiteter skal opprette en inter-institusjonell campus 
med unike studieprogram i samarbeid mellom medlemmene. Dette er høye ambisjoner som 
man må dele og ha forankret i fagmiljøene dersom de skal kunne la seg realisere. Det 
foregår nå en innspillsrunde med engasjerte fagmiljø i Europa.  
 
Utdanningsutvalget diskuterte saken og hadde følgende innspill: 

• Arqus tilbyr en platform for tverrfaglighet og viktig kunnskapsutveksling.  
• Administrasjonen har vært involvert i alliansen, men interessen har ikke strukket seg 

langt og bredt nok inn i fagmiljøene. Det er ikke opplagt for alle fagmiljø hvordan 
Arqus kan styrke forskning og utdanning ved UiB. 

• Flere har andre nettverk og utvekslingsavtaler: Deltakelse i Arqus må ikke gå på 
bekostning av andre internasjonale samarbeidsavtaler 

 
Det var enighet om at dersom medlemsskapet i Arqus skal opprettholdes, bør det ikke 
brukes mye ressurser på dette uten at det er faglig interesse for samarbeidet i bredden. 
 
Sak 66/21 Status på arbeidet med etter- og videreutdanning ved UiB 
Egenbetalingsforskriften regulerer i hvor stor grad og i hvilke sammenhenger universitet og 
høyskoler kan ta betalt for etter- og videreutdanning. Endringer i denne forskriften var ventet, 
og kom på høringsrunde våren 2021. Like før regjeringsskiftet ble ny forskrift behandlet og 
vedtatt. Forslaget til departementet åpnet for at statlige universitet og høyskoler i større grad 
skal kunne tilby utdanninger mot egenbetaling, som i særlig grad er rettet mot søkere med 
arbeidserfaring. 
 
Det kom følgende innspill: 

• Fakultene er positive til etter- og videreutdanning og flere har de senere årene hatt 
vellykkede kurs som er relaterte til emner i grunnutdanningene. 

• Flere har EVU-emner i støpeskjeen og uttrykker bekymring for utviklingen. 
• Egenbetaling kan virke ekskluderende. Med stort volum kan det være mulig med 

inntjening basert kun på studiepoeng. 
 
UiBVidere vil følge opp fakultetene, og sikre at de emnene som per i dag ikke er i tråd med 
forskriftskravene justeres slik at kravene i den nye forskriften etterleves. 
 
Sak 67/21 Enhetlig behandling av fuskesaker 
Saken behandles på intiativ av studentene som ønsker en helhetlig behandling av 
fuskesaker. 
 
Utvalget diskuterte saken og hadde følgende innspill: 

• Tallene i saksfremlegget viser at plagiat trolig ikke er et stort problem. Det er ikke 
desto mindre viktig å forebygge plagiat.  
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• Skoleeksamener som er gjennomført hjemme under pandemien har ført til at 
sensorer i større grad mistenker fusk. Dette tar vi med oss i drøfting om 
vurderingsformer fremover. 

• Automatisk genererte besvarelser er et økende problem og tilfellene er vanskeligere 
å oppdage.  

• Vi bør tenke på forebyggende tiltak mot fusk fremfor flere kontroller. 
 
Det var enighet om at det arbeides videre sentralt og på fakultetene, for å sikre  en helhetlig 
tilnærming på UiB, i tråd med flytdiagrammet i saksfremlegget.  
 
Sak 68/21 Studentmedarbeidere – innstramming i regelverket 
Det er økt fokus på å ansette studenter til studienære oppgaver (studentmentorer, gruppele-
dere, læringsassistenter, etc.). I denne sammenheng er det reist spørsmål om typiske «stu-
dentstillinger» – særlig midlertidige deltidsstillinger som er tett knyttet til studentenes egne 
studieløp.  
HR-avdelingen skiller mellom ansettelse av studenter i studienære funksjoner og ansettelse i 
andre funksjoner (deltidsstillinger som kan passe for studenter), og forbereder et innspill til 
KD om å etablere et supplement til vit.ass.-stillingen for studienære behov, i form av en åre-
målshjemmel for en «læringsassistent». Parallelt arbeider HR-avdelingen med å sikre en god 
felles praksis for ansettelse i ulike typer deltidsstillinger.  
Utvalget diskuterte saken, og var opptatt blant annet av at definisjonen av læringsassistent 
ikke må bli for snever, av at spørsmålet om fast eller midlertidig tilsetting også må tydeliggjø-
res, samt at det bør presiseres om, og eventuelt i hvilke tilfeller, avlønningsmetoden skal 
være månedslønn eller timelønn. 
HR noterte seg innspillene i drøftingen. Utvalgsleder, SAs avdelingsdirektør og HR vil følge 
opp saken på nyåret for å synliggjøre og belyse mulighetene i en veileder for fakultetene og 
avdelingene som ønsker å ansette studenter. 
 
Eventuelt 
 
Prøveordning med digitalt pensum 
Studentparlamentet har forslag om en prøveordning med digitalt pensum på et av fakulte-
tene, og ønsker innspill på dette fra Utdanningsutvalget.  
 
Universitetsbiblioteket tilbyr alt det de kan digitalt. Noen ganger finnes imidlertid ikke pensum 
digitalt, og da må man besøke biblioteket for tilgang. UB arbeider med økt digital tilgang i 
arbeidet med åpen vitenskap.  
 
Studentparlamentet tar kontakt med Maria-Carme for videre oppfølging. 
 
Studentutveksling til våren 
Yael ønsket en orientering om status for studentutvekslingen for våren 2022. Det ble ikke tid 
til å gi orienteringen i møtet, men den ble sendt fakultetene fra prorektor i etterkant av møtet: 
 
Med mindre regjeringen kommer med nye bestemmelser er utveksling å anse som en 
nødvendig reise. UiB har ikke avlyst eller frarådet utveksling til våren. Utveksling foregår etter 
planen, men vi ber studentene følge med på UDs reiseråd, da endringer i disse kan få 
betydning for studentforsikringens gyldighet.  
 
Det er pr i dag 412 studenter som etter planen skal reise på utveksling til våren. 
 
Internasjonalt senter sender ut en epost til studentene der de ber studentene følge med på 
UDs reiseråd. De må også holde seg oppdatert på gjeldende innreiserestriksjoner i landet de 
skal reise til (f. eks krav til koronapass, innreisekarantene mm). På bakgrunn av den usikre 
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utviklingen i smittesituasjonen ber vi også studentene ha en plan B om studier ved UiB til 
våren.  
  
SA vil være fleksible med frister dersom noen studenter i siste liten vil ombestemme seg og 
likevel ta semesteret i Bergen. Fakultetene og instituttene bør også vise den samme 
smidigheten slik at studenter som ombestemmer seg ikke får forsinkelser i studieprogresjon. 
  
UiB venter 467 nye innkommende internasjonalt utvekslingsstudenter til våren. Nye 
internasjonale studenter som blir pålagt innreisekarantenehotell ved ankomst til UiB vil få 
oppholdet dekket av UiB. 
 
Når det gjelder vitenskapelige reiser følger UiB UDs reiseråd og legger ingen andre føringer. 
 
 
 


