Referat UU-møte 8. november kl 09.00-12.00
Ephorte: 2019/1517-1
Protokoll fra møte i Utdanningsutvalget – Møte 6 2018
Tidspunkt: 8.november 2018, Kl. 09.00–12.00
Møtested: Muséplassen 1, kollegierommet
Tilstede:
Viserektor for utdanning: Oddrun Samdal
Pro- og visedekaner: Anne Beate Maurseth vara for Claus Huitfeldt (HF)
Harald Walderhaug (MN), Knut Hidle vara for Dag Elgesem (SV)
Per Einar Binder (PSY), Halvard Haukeland Fredriksen (JUS), Steinar Hunskår (MED), Claire
Ghetti vara for Einar Wiig (KMD).
Studentrepresentanter: Andreas Trohjell (MN), Anette Arneberg (SV), Tobias Aron Skjeseth
Bashevkin (PSY)
Faste observatører: Maria Carme Torras Calvo(UB), Ivar Nordmo (Uped)
Fra administrasjonen: Christen Soleim, Marit Midtun
Forslag til dagsorden:
I
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
II

Protokoll fra tidligere møte
Protokollen fra møtet 4.oktober er dessverre ikke ferdigstilt.

III

Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder
 Husk seminaret vårt 11.desember. Påmeldingsfrist er 15.november
 Informasjon om Diku sin undersøkelse Digital tilstand 2018. Undersøkelsen
kartlegger hvordan lærestedene jobber med digital teknologi i undervisning og læring.
Ipsos gjennomfører,på oppdrag fra Diku , datainnsamlingen som pågår i uke 46-48 gjennom.
Målgruppen er faglig ansatte.
Sak 75/18 Status opt-out pilotprosjekt
Presentasjon ved professor Michael Robert Tatham fra institutt for sammenlignende politikk.
Presentasjonen viste ulike alternativer for å gjøre utveksling til en integrert del av
studieprogrammene.
Sak 76/18
Mentorordning – fra pilot til storskala.
Presentasjon fra MN ved Thomas Kalvik
Presentasjon fra BiOrakel ved.Endre Lygre og Sondre Olai Spjeld
Presentasjon fra JUS ved Halvard Haukeland Fredriksen
De tre presentatørene redegjorde for ulike modeller for mentorordninger.
Sammen, ved Hege Råkil har tatt initiativ til at UiB og Sammen søker prosjektmidler fra
Helse- og omsorgsdepartementet for oppfølging av fakultetene for etablering av
mentorordninger.
Det kom følgende innspill:
- Det er ulike syn på om mentorer bør være faglig ansatte eller viderekomne studenter.
- Det er hensiktsmessig å ha ulike modeller for mentorordninger ved UiB. Det er stort
sprik i fakultetenes forutsetninger, det bidrar til at det ikke er realistisk med en felles
modell for mentorordning for alle.

-

Mentorordningen kan bidra til sterkere tilhørighetsfølelse til UiB
Mentorordning kan være et godt tiltak for å bedre resultatene i SHOT- undersøkelsen
Mentorene bør få noe skolering

Innspillene blir tatt med videre i arbeidet med søknaden.
Vedtakssaker:
Sak 77/18
Studieportefølje
I saken foreslås det oppretting av to studieprogrammer, ett ved Det samfunnsvitenskapelige
fakultet og ett ved Det medisinske fakultet. Samtidig ble det søkt om et studieprogram ved
Det medisinske fakultet. Det omsøkte programmet ved fakultetet skal erstatte
studieprogrammet som blir lagt ned.
I møtet ble det varslet nedlegging av fellesgraden Master's programme in Geoscience of
Basins and Lithosphere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. SA bekreftet at
denne informasjonen ville bli fulgt opp og inngå i forberedelsen til behandlingen av saken i
UiBs styre.
Det kom følgende innspill:
- Det ble stilt spørsmål ved om navngivningen på det omsøkte lektorprogrammet i
sosiologi er i tråd med UiBs grads- og studieforskrift. Leder for utvalget presiserte at
avklaring av navnespørsmålet ville inngå i forberedelsene til behandling av saken i
UiBs styre.
- En forutsetning fakultetet stiller for å opprette lektorprogrammet, er at det blir tilført
midler. Tilføring av midler er et budsjettspørsmål og må tas i forbindelse med
budsjettbehandlingen. Forutsetningen blir derfor strøket i denne saken.
Vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler universitetsstyret å opprette Master i sosiologi med integrert
praktisk-pedagogisk utdanning, forutsatt at studieprogrammet blir tilført studieplasser
2. Utdanningsutvalget anbefaler Universitetsstyret å opprette Master i helse og samfunn, og
å legge ned Master i helsevitenskap
3. Utdanningsutvalget anbefaler Universitetsstyret å legge ned fellesgraden Master's
programme in Geoscience of Basins and Lithosphere
Sak 78/18 Oppfølging av handlingsplan for kvalitet i utdanningen- prioritering av
fellestiltak for 2019 (læringsstøtte)
Handlingsplan for kvalitet i utdanning 2017-2022 definerer delmål og hovedaktiviteter
innenfor fire innsatsområder. Utdanningsutvalget har vedtatt at planen skal rulleres hvert år.
Prioriterte fellestiltak i 2018 har vært meritteringsordninger og aktiv avmelding fra utveksling,
sammen med deltakelse i det nasjonale prosjektet Studenters suksess i høyere utdanning,
som blir koordinert fra UiB. Møteleder foreslo at utvalget skulle finne 3 områder for en
fellessatsning for 2019.
Det kom følgende innspill og forslag:
- Det er uheldig å kvittere ut de gode prosessene som er igangsatt. Ikke alle disse
prosessene er ferdigstilte, og enkelte av dem vil fortsatt trenge fokus framover.
- Vi må først og fremst prioritere det vi er pålagt å gjøre.
- Man kan ha noen kortsiktige mål og andre langsiktige prioriteringer
- Følgende nye satsningsområder ble foreslått: Fysiske læringsmiljø, mentorordning,
Opt-out, meritteringsordninger, akademisk skrivestøtte, nytt kvalitetssystem.

I den videre oppfølgingen følges to spor. Det ene er oppfølging av tiltak som allerede er satt i
gang: etablering av nytt kvalitetssystem, opt-out og meritteringsordninger. Som ny prioritering
skal det i 2019 i tillegg satses på mentorordninger.
Vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar at følgende skal videreføres som satsningsområder for 2019:
Etablering av nytt kvalitetssystem, opt-out og meritteringsordninger. I tillegg skal
mentorordninger opp som nytt satsningsområde for 2019.
Sak 79/18
Opptaksrammer 2019
Ifølge kvalitetshåndboka skal fakultetene melde inn forslag til opptaksramme samt fordeling
av opptaksrammen på studieprogram gjennom sine utdanningsmeldinger. Forslag til
opptaksrammer er fastsatt på grunnlag av fakultetenes utdanningsmeldinger og
studieplasstildelinger i statsbudsjettet.
Det er bevilget 125 nye studieplasser i statsbudsjettet for 2018, og den økonomiske rammen
i basisfinansieringen er derfor endret. Saksnotatet viser hvordan de nye studieplassene er
fordelt.
Det kom ingen innspill, og saken går videre til behandling i Universitetsstyret.
Vedtak:
Utdanningsutvalget ber Universitetsstyret å vedta utlysing av 4085 studieplasser i Samordna
opptak, 1223 plasser på toårig master og 506 plasser i særskilte lokale opptak for studieåret
2019/2020 (i tråd med tabellene i saksfremstillingen).
Sak 80/18

Forsinket sensur
Saknotat fra Studieadministrativ avdeling

Temaet forsinkelser ved sensur har siden 2016 blitt satt opp på dagsordenen i
Utdanningsutvalget i flere runder. Hovedregelen er at fristen for sensur er tre uker.
I møtet i Utdanningsutvalget 16. november 2017 ble det behandlet en sak om å innføre
dagbøter ved forsinket sensur. Det ble da vedtatt å utsette beslutningen om å innføre
dagbøter.
I september i år ble fakultetene på ny bedt om å rapportere inn omfanget av forsinkelser på
sensur for våren 2018. Tilbakemeldingene viser at enkelte av fakultetene melder om noe
framgang når det gjelder omfanget av forsinkelser i sensur. Omfanget av forsinkelsene er
likevel stort for enkelte av fakultetene.
Det kom følgende innspill:
- Omfanget av forsinkelser varierer stort mellom fakultetene. To av fakultetene har
særlige utfordringer.
- Enkelte fakulteter har hatt en klar bedring, mens for andre er situasjonen tilnærmet
uforandret. Det har også skjedd endringer ved enkelte institutter, noen har klart å få til
en klar forbedring, mens andre har flere forsinkelser ved denne rapporteringen enn
ved den forrige.
- Ikke alle fakulteter/institutter som har gjennomført tiltak, har hatt tydelig effekt av
tiltakene.
- Det er muligheter for flere fakulteter å få utvidet tre ukersfristen, slik Det juridiske
fakultetet har fått for deler av sine emner. I så fall må det søkes Universitetsstyret om
dette.
- Forutsigbarhet er viktig for studentene. Det er viktigere å vite på forhånd nøyaktig når
sensuren faller.
- Det humanistiske fakultet ga uttrykk for at de ikke kjente igjen tallene i saken.

-

Det humanistiske fakultet gav uttrykk for at en bøteordning vil ramme fakultet hardt.
Fakultetet er prinsipielt uenige i tiltaket.

Forutsetninger for eventuell bøtelegging:
- Helligdager, røde dager og sykdom blant sensorene bør trekkes fra i
beregningsgrunnlaqet for bøtene.
- Bøtelegging vil ramme de fakultetene med mange studenter hardt. Dersom det
innføres bøter, bør det bli satt en maksimal grense for botens størrelse per år per
fakultet
- Det ønskes en tydeligere gjennomgang av detaljene i retningslinjene for bøter ved
forsinket sensur. Det må være krystallklart for administrasjonen hvilke dager som skal
telles.
- Også hjemmeeksamen bør inkluderes i ordning med bøtlegging.
- Konsekvensene av forsinkelser er større ved mastersensur enn ved sensur på
bachelornivå.
Saken ble utsatt til januar. Da må tallene kvalitetssikres i samarbeid med fakultetene, og i
tallmaterialet bør det tas høyde for helligdager.
Sak 81/18

Møteplan for Utdanningsutvalget for 2019

Vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner møteplanen som er skissert for 2019.
Sak 82/18
Oppfølging av humaniorastrategien
Saken ble utsatt til neste møte
Sak 83/18
Endringer i grads- og studieforskriften ved Universitetet i Bergen
Saken gjelder endringer med hovedfokus på to områder: 1. Tilrettelegging i undervisning og
ved vurdering, inkludert dokumentasjonskrav, og 2. Fristen for sensur, samt fristen for klage
til visse tider på året. På det første punktet foreslås ingen vidtrekkende, prinsipielle
endringer, men samlet vil de ha reell innvirkning på hvordan tilrettelegging behandles. De vil
ikke svekke studentenes rettigheter, men på noen punkter styrke dem. Når det gjelder fristen
for sensur, er formålet å klargjøre det som allerede er gjeldende rett, og å redusere
muligheten for misforståelser. I vedlegget som følger saken er de enkelte endringene
markert og kommentert.
Det kom følgende innspill:
- Det er nå på gang lovendringer som kan medføre behov for endringer på et senere
tidspunkt.
Vedtak:
Utdanningsutvalget råder universitetsstyret til å vedta endringer i grads- og studieforskriften
ved UiB i tråd med forslagene fra Studieadministrativ avdeling.
Drøftingssaker:
Sak 84/18
Forskrift om opptak til master
I 2017 vedtok Universitetsstyret (141/17) at «UiB bør etterstrebe mindre sårbarhet, mer
transparens, bedre rutiner, god informasjon til søkere og å intensivere arbeidet med å fylle
studieplassene våre». Et viktig tiltak var å se på muligheten for å sentralisere
masteropptakene ved institusjonen. Dette arbeidet har blitt organisert som et prosjekt ledet
av SA. Prosjektets første leveranse er forslag |til en felles forskrift om opptak til UiB. Dette er
en forutsetning for at masteropptakene skal kunne sentraliseres.

I forkant av møtet hadde Utdanningsdekanene ved MN, HF og SV fremmet et alternativt
forlag til saken. Det gjelder §2-2 Opptaksgrunnlag masterutdanning. Vi mener det
foreliggende forslaget om at opptaksgrunnlag til master skal være 180 studiepoeng, ikke
ivaretar behovet for å sikre at de som tas opp på våre masterprogram har tilstrekkelige
forutsetninger. Vi ber om at det vedlagte forslaget legges frem for UU under behandling av
saken.
Det kom følgende innspill i saken:
- Flere ønsker å legge spesialisering til grunn
- Vi ønsker ikke ulike opptakskrav
- Vi bør unngå at studenter velger enkle fag i graden sin bare for å få bedre snitt
- Ber om at utvalget tar hensyn til de tre fakultetene som har fremmet alternativet
- Det er stor forskjell på profesjons- og disiplinutdanningene
- Tenke på hvordan vi stiller oss i konkurranse med andre universiteter
Saken blir fulgt opp i dekanmøtet før den går til Universitetsstyret.
Sak 85/18 Innspill til KD. Ny stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet
I et brev av 1. oktober (ephorte 2018/11989-1) inviterer Forsknings- og høyere
utdanningsministeren UiB til å komme med innspill til stortingsmeldingen om internasjonalt
studentmobilitet. Ministeren skriver at «Min ambisjon med denne stortingsmeldingen er å
bidra til en kulturendring i universitets- og høyskolesektoren, slik at mobilitet blir en integrert
del av alle norske studieprogrammer. Utenlandsopphold skal være normalen, ved at
institusjonene legger til rette for at alle studenter skal reise ut.»
SA sendte ut brev til fakultetene med frist for å melde tilbake innspill innen 24. oktober.
Svarene ligger som vedlegg i saken. Studentparlamentet har også bidratt.
I ettertid har det kommet et justert innspill fra MED for å inkludere innspill fra Senter for
internasjonal helse. Det ble delt ut i møtet.
Saken ble omtalt mot slutten av møtet. Det ble konkludert med at utkast til endelig svarbrevet
sendes ut til Utdanningsutvalget sine medlemmer slik at de får muligheten til å gi eventuelle
innspill.
Orienteringssaker:
Sak 86/18 Merittering
Saken ble tatt til orientering
Sak 87/18 Akademisk skrivestøtte- prosjektbeskrivelse
Saken ble tatt til orientering
Sak 88/18 Lektorutdanningen – rapport fra arbeidsgruppe
Saken ble tatt til orientering

