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1-2022 Orienteringssaker  

• EVU mastergrad I krisepsykologi 

• Internasjonalt semester H2022 

• Utvikling av nytt emne Menneskerettigheter for helse- og sosialfag 

• Utvikling av nytt emne i «Rehabilitering» 

• Utlysning av studentstipend: BCBP og Sfk  

 

Vedtak: 

Undervisningsutvalget tar sakene til orientering 

 

2-2022 Revisjon av emne EXECUTIVE663 Operativ teamledelse 

 

Obligatorisk undervisningsaktivitet endres fra obligatorisk deltakelse på to av tre 

samlinger og innsendelse av minimum 1 skriftlig oppgave til: 

• Obligatorisk oppmøte på undervisingssamlingane.  

• Levere ein casebeskrivelse frå egen kommune før første samling  

• Levere refleksjonsnotat i etterkant av kvar undervisingssamling.  

• Kvarandrevurdering 

 

Vurderingsformer endres fra hjemmeeksamen over tre dager med innlevering av 

oppgave på 3000 ord (+/- 10%) til: 
 Emnet er bestått når alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjend av faglærar. 

 

Vedtak: 

Undervisningsutvalget vedtar de foreslåtte endringene i emnet. 

 

3-2022 Revisjon av emne PSYK649 Pandemi og krisepsykologi 10 studiepoeng 

 

-Mål og innhold: Mindre justeringer 

-Læringsutbytte: Oppdatert slik at det har en sammenheng med mål og innhold 

-Undervisningsformer og omfang av undervisning: Tilpasset og oppdatert slik at det 

henger sammen med obligatorisk undervisningsaktivitet 

-Obligatorisk underviningsaktivitet: Lagt til aktiviteter som samsvarer med læringsmål og 

undervisningsformer, og som nå blir grunnlag ro en helhetlig vurdering av emnet 

-Vurderingsformer: Er endret fra “munnleg framlegging og drøfting av prosjektoppgåve” 

til “Emnet er bestått når alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent av 

faglærer”.  

-Undervisnings- og vurderingssemester: Lagt inn høst eller vår for å samsvare med tidl 

vedtak i UU 

 

Øvrige endringer fremkommet i UU: 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning: 

Setningen “For kvart tema er det ein dag med nettbasert undervisning” strykes 



Obligatorisk undervisningsaktivitet: 

“80% obligatorisk deltaking i nettbasert undervisning» strykes. 

Vedtak: 

Undervisningsutvalget vedtar endringene med de kommentarer som framkom i møtet. 

UU gir senterleder fullmakt til å gjøre mindre justeringer i emnebeskrivelsen ved behov i 

samråd med emneansvarlig. 

4-2022 Evaluering BCBP rekrutteringsprogram H2021 

 

Studentene  på rekrutteringsprogrammet har evaluert programmet H21 positivt, 

sammenfattet i en kort rapport.  

 

Vedtak: 

Undervisningsutvalget tar evalueringen til orientering. 

 

5-2022 Evaluering EVU-emner H2021 

 

Kort gjennomgang av evalueringene muntlig i møtet. For PSYK647 ble emneansvarlig sin 

rapport orientert om. Enighet at omfanget at rapporten som lastes opp i 

studiekvalitetsdatabasen skal være av begrenset omgang 

 

Vedtak: 

Undervisningsutvalget tar saken til orientering. 

6-2022 Undervisningsplan 2022-2025 

 

Undervisningsplanen fra 2022-2025  gir et oversiktsbilde over planlagt undervisning, hvor 

satsingsområder fra f eksempel revidert strategiplan og planlagte 

undervisningsprosjekter er lagt inn.  

 

Vedtak:  

Undervisningsutvalget tar saken til orientering 

 

 

 

Gøril Vikøren Nøkleby 

15.02.2022 


