Årsplan for studieutvalget 2014
Møtedato og sak
12.02.2014 – ordinært møte
Oppstart av Studieutvalget NMBU

Oppdatert:20. desember 2014
Saksbehandl.

Saksnummer

Vedtak/kommentar

BN

2/2014

Studieutvalget oppnevner Hans Ekkehard Plesser som nestleder.
Studieutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2014:
 Tirsdag 1. april
 Torsdag 8. mai (seminar)
 Onsdag 11. juni
 Onsdag 10. september
 Onsdag 22. oktober
 Onsdag 26. november

Eventuelt

19.03.2014 – seminar for ansatte
Seminar karakterfastsetting MNT-fagene
01.04.2014 – saker sendt på sirk
Studiekvalitetsrapport UMB 2012-2013
Fullmaktssak: Forskrift om opptak,
studier og eksamen ved NMBU
08.04.2014
Seminar
11.06.2014
Sak til SAKS
Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2013
Campusplan NMBU

3/2014

Studieutvalget vedtar at det er tillatt å stemme blankt ved stemmeavgivning i
utvalget.
Hans Ekkehard Plesser informerte kort om nye rutiner om karakterfastsetting
ved NTNU, noe som kan påvirke NMBU. Han informerte videre om at det har
kommet noen sentrale pålegg innenfor lærerutdanningen, som medfører
tilpasninger av utdanningen ved NMBU.
Informasjon om Studiebarometeret ble etterlyst, og studiedirektøren ble bedt
om å informere om dette i neste møte.
Foredrag med Carl-Henrik Gørbitz.

IH, BN
BN

4/2014
5/2014

Studieutvalget tilrår Årsrapport om studiekvalitet, UMB 2012-2013
Orientering om sak vedtatt av rektor på fullmakt

OJT/HH
BN
TH/OJT

7/2014-1
7/2014-2
7/2014-3

Orientering om prosessen det er lagt opp til frå KD
Orienteringssak om Læringsmiljøarbeidet ved NVH og UMB
Innspill til US 12.06.14
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CS

Saksnummer
7/2014-4
8/2014

Utdanning for bærekraftig utvikling ved
NMBU
RSA ved NMBU – innspill til
universitetsstyret

FB

9/2014

HG/OJT

10/2014

Publisering av eksamensoppgaver i
Fronter
10.09.2014
Rundskriv – kvoteordningen
Studiebarometeret 2014
Høring NOKUTs strategi
Årlig gjennomgang av studieprogram og
programportefølje

BN

11/2014

WB
SN
KK, SN, EG
KK, SN, EG

14/2014-1
14/2014-2
14/2014-3
15/2014

Retning for arbeidet med et nytt
kvalitetssikringssystem ved NMBU

KK

16/2014

Fremtidig disponering av Urbygningen
Opptaksrammene 2014/2015

Vedtak/kommentar
Orienteringssak
Studieutvalget støtter rektors forlag til opptaksrammer i US-sak 84/2014.
Saken behandles endelig av US 12.06.14
Studieutvalget tar notatet og presentasjonen til orientering. SU drøftet de ulike
aspekter knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling og veien videre
Studieutvalget støtter rektors vurderinger knyttet til opprettingen av et RSA ved
NMBU.
Innspill til US sak 12.06.14
Studieutvalget vedtar at brukte eksamensoppgaver tilknyttet skriftlig av-sluttende
prøver i eksamensperiodene arkiveres i P360 og publiseres i Fronter.
Informasjonssak
Orientering ved studiedirektøren
Informasjonssak
Studieutvalget gir sin tilslutning til Studiedirektørens forslag til prosess for
gjennomgang av studieprogram og studieprogramportefølje, herunder forslag til
skjema for rapportering til fakultetene.
Studieutvalget oppfordrer rektoratet til å problematisere «20-grensen» i forhold
til ansvaret for viktige fagområder for NMBU, samt konsekvenser for det totale
antall studenter ved vårt universitet.
 Studieutvalget gir sin tilslutning til det videre arbeidet med et nytt
kvalitetssikringssystem for NMBU.
 Studieutvalget ber om å involveres i arbeidet med utviklingen av nytt
kvalitetssikringssystemet. Saker innenfor følgende områder vil bli lagt frem for
utvalget:
o Beskrivelsen av grunnlaget for systemet
o Ansvars- og rollefordeling
o Utforming og innhold – emneevalueringer
o Utforming og innhold – programevalueringer
o Håndtering av avvik og tilbakemelding til studentene
 Studieutvalget vil ha oppmerksomhet rundt løpende saker knyttet til
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Priser innen utdanningsområdet, NMBU

BN

17/2014

Forskriftsendringer, 1. gangs drøfting

BD

18/2014

Obligatorisk emneinformasjon NMBU

LVS

19/2014

22.10.2014
Tiltaksplan for kvalitet i utdanningen

KK, SN, EG 22/2014

Søknad om dispensasjon i forbindelse
med kravet til doble grader
Priser innen utdanningsområdet, NMBU

BED

23/2014

BN

24/2014

Vedtak/kommentar
studiekvalitet ved NMBU og vil at det i den forbindelse avholdes et årlig
seminar om studiekvalitet i utvalget.
 Studieutvalget ber spesielt om at systemet for emneevalueringer forenkles og
forbedres.
Studieutvalget ber om at saken utsettes. Saken fremmes på nytt for SU når forslag
til statutter er utarbeidet.
1. Følgende regelverksgruppe nedsettes:
 Vitenskapelig tilsatt: Mona Henriksen (leder, Ås)
 Vitenskapelig tilsatt: Yngvild Wasteson (Adamstuen).
 Student: Ingrid Wigerstad(Ås), Albertine Namrok (Adamstuen)
 Sekretær fra studieavdelingen: Bjørg Dysvik
2. Regelgruppen får mandat til å gjennomgå og foreslå endringer i regelverket.
Gruppen bes legge frem forslag på mindre endringer innen 1. november
1. Alle tekster i emnebeskrivelsen skal være tilgjengelig på norsk og engelsk
2. Studieutvalget vedtar navn på felter og obligatoriske felter i emnebeskrivelsen
i tråd med tabell i saksframlegget. Vedtatt tabell vedlegges møteboken.
Studieutvalget diskutert tiltaksplanen, og utvalget ber studiedirektøren om en
nærmere begrunnelse og forankring av tiltakene i planen. Studieutvalget ber om å
involveres tettere i prosessen ved utarbeidelse av tiltaksplaner, og ønsker at
studiekvalitet og tiltak er tema for seminaret som skal avvikles i februar.
Søknad om dispensasjon fra kravet om ny masteroppgave i ny grad for student xx
avslås.
Studieutvalget tilrår at NMBU oppretter følgende priser med tilhørende vedtekter
innen utdanningsområdet:
1. NMBUs utdanningspris. Tildeles annet hvert år, vekselvis med forskningsprisen
2. Årlig pris for beste oppgave ved NMBU
3. Årlig pionérpris for innovativ undervisning som fremmer NMBUs
læringsfilosofi
Studieutvalget tilrår at rektoratet viderefører ordningen med å premiere
semesterets forelesere med et faglig stipend.
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25/2014-4
25/2014-2 Orientering om prosjektet og fremdriftsplan

KK, SN, EG 28/2014

Evaluering av NMBUs studieprogrammer

KK, EG

29/2014

Endringer i NMBUs forskrift om opptak,
studier og eksamen

BED

30/2014




Studieutvalget tar studiedirektørens oppsummering til orientering
Studieutvalget synes prosess rundt programporteføljen har vært på riktig nivå,
men det har vært for liten tid til å rekke å iverksette større endringer
 Studieutvalget tilrår at det arbeides videre ut fra de forslagene til struktur og
roller for programevalueringer som fremgår av notatet i saken.
 Studieutvalget tilrår at det nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider
nærmere rutiner og maler og at disse legges frem for utvalget for vurdering.
Gruppen bør bestå av 2 studenter, 3 vitenskapelig ansatte og en administrativt
ansatt. Begge campusene skal være representert i arbeidsgruppen.
1. Studieutvalget tilrår de endringsforslagene som fremkom av saksframlegget,
men hadde følgende presiseringer/endringer.
a. Ad 7-1. Tallverdien på karakterkravet utdypes som 2,50.
b. § 17-3. Grense for profesjonsstudier og andre studier må også presiseres.
c. Studieutvalget tilrår enstemmig at emner skal være på minimum 5
studiepoeng (dvs at kravet til et multiplum av 5 studiepoeng fjernes).
d. Kap 34. Studiedirektøren bør se nærmere på hvordan UiO i praksis
gjennomfører en ordning der studenter som ikke har godkjent
obligatoriske aktiviteter ikke får ta eksamen.
e. Kap 35 – felles oppmeldings- og avmeldingsfrist for gradsoppgaver.
Problemstilling knyttet til felt og forsøk som man mislykkes med ble spilt
inn.
f. Ad 43-2. Det ble spilt inn forslag om at det presiseres i skjema for sensur at
det skal gis begrunnelse fra karakter innen 2 uker (i UH-loven heter det
«det skal normalt gis…»).
g. Kap 44. Beste eller siste karakter som gjeldende karakter ved gjentak av
prøve. Studiedirektøren påpekte at felles studentsystem ikke støtter en
automatisk rutine på at siste karakter er gjeldende etter gjentak av prøve,
og man må se på andre virkemidler for å få ned antall studenter som
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melder seg opp til en allerede bestått eksamen.
Studiedirektøren vil be arbeidsgruppen om å foreslå endelig ordlyd i
forskriften i tilknytning til punkt a-g. Forslagene legges frem for SU.
2. Det ble stilt spørsmål om studiedirektøren kan se nærmere på regelverket
tilknyttet automatisk utskriving av vitnemål (§ 17-3) og definisjonen av
studieretten (§ 17-1). Studiedirektøren vil be arbeidsgruppen om se nærmere
på dette.

Læringssenter ved NMBU

BN, MM

31/2014

Praksisopphold gjennom Erasmus+
Evaluering av Studieutvalget

TN
BN

32/2014
33/2014

3. Den etablerte arbeidsgruppen vil jobbe videre med problemstillinger og
eventuelt regelverksendringer tilknyttet gradsoppgaver og frie emner.
Studieutvalget ga ingen entydige føringer i tilknytning til en eventuell
samkjøring av studiestart og studieårets inndeling mellom de to campus, og
arbeidsgruppen vil ikke se nærmere på denne problemstillingen.
Studieutvalget gir sin tilslutning til videreutvikling av læringssenteret ved NMBU, i
tråd med notat datert 18.11.14.
Saken ble ikke behandlet. Utsatt til neste møte.
Saken ble ikke behandlet. Utsatt til neste møte.
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ORIENTERINGSSAKER SOM LEGGES FREM FOR
STUDIEUTVALGET
Prorektors orientering

Ansvarlig

Behandling i SU

Kommentar

HH

til orientering

Fortløpende

Fullmaktssaker

OJT

til orientering

Fortløpende

Referater fra LMU

OJT

til orientering

Fortløpende

BED
BM
BN
CS
EG
EMT
EN
HH
HKS
IH
JOA
KK
LVS
MB
MM
MST
OJT
SN

Bjørg Ekerholt Dysvik
Benedikte Markussen
Bodil Norderval
Cathrine Strømø
Ellen Granvin
Elin Mosnesset-Timraz
Eivind Norum
Halvor Hektoen
Hans Kristian Sundby
Ingrid Hjeltnes
Jan Olav Aasbø
Katarina Klarén
Lars Vemund Solerød
Mona Bye
Mike Moulton
Mari Sundli Tveit
Ole Jørgen Torp
Sylvi Nilsen

Møtedatoer: 12. februar, 1. april, 8. mai (seminar), 11. juni, 10. september, 22. oktober, 26. november

