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SU-sak 26/2015 Godkjenning av dagsorden
Vedtak:

Godkjent

SU-sak 27/2015 Emneevalueringer ved NMBU
Dokument:
Saksframstilling:
Nye rutiner for emneevaluering ved NMBU
Vedlegg:
1. Forslag til ny rutine for emneevaluering ved NMBU
2. Forslag til emnerapport
Studiedirektøren orienterte om de endringene som er gjort, siden saken
var oppe sist gang.
Utvalget hadde en grundig diskusjon av ut fra saksfremlegget.
Det ble tidlig i diskusjonen fremsatt et forslag fra Gjermund Gunnes om
å utsette saken. Forslaget ble nedstemt med 14 stemmer mot utsettelse
(HH, EB, JF, SFR, WF, MH, LS, DM, JBU, IA, SH, IW, ASH, MK) og 4
stemmer for (RØ, KS, IB, GG).
Ragnar Øygard fremmet et alternativt forslag til vedtak, som ble delt ut i
møtet. Forslaget ble senere trukket.
Gjermund Gunnes fremmet et forslag om å tilføye «og/eller summativ
sluttevaluering» i overskriften «Trinn 1 Formativ underveisevaluering»,
på s. 2. Hensikten med den foreslåtte endringen i trinn 1 var å legge til
rette for at dagens opplegg ved veterinær- og dyrepleierutdanningene
kunne opprettholdes. Forslaget ble senere trukket etter at det ble gitt
forsikringer fra SU om at forslaget til vedtak gjør det mulig for disse
studieprogrammene å videreføre sitt evalueringssystem som sin Trinn1
evaluering.
Studiedirektøren oppsummerte diskusjonen og pekte på enighet i
utvalget om følgende;
 Det skal innføres emneevaluering i tre trinn. Utviklingsaspektet i
trinn 1 og 3 er viktig for utviklingen av emnet. Trinn 2 er en
temperaturmåling.
 Det skal innføres en emnerapport. Emnerapporten skal
diskuteres i egnet fora på instituttet, før offentliggjøring. Det skal
være noen, felles minimumskrav til utformingen av rapporten.
 Instituttene er ansvarlig for gjennomføring av trinn 1 og 3, mens
Studieavdelingen har ansvar for trinn 2.
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Instituttene velger selv hvordan de organiserer arbeidet.
Det er avgjørende med støtte og opplæring fra Læringssenteret i
implementeringsfasen.

Studiedirektøren/Elin Børrud fremmet deretter forslag om å gi
tilslutning til å innføre nye rutiner for emneevaluering slik de er
beskrevet i vedlegg 1, s. 1, til å innføre en emnerapport med
utgangspunkt i utkastet i vedlegg 2 og til at rapporten gjøres tilgjengelig
etter at instituttet har behandlet denne. Det ble videre foreslått å legge
til et fjerde punkt om at Studieavdelingen videreutvikler rutinene ut fra
diskusjonen i utvalget. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:






Studieutvalget gir sin tilslutning til å innføre en emneevaluering
i tre trinn, slik den er beskrevet i vedlegg 1, s. 1 i saksfremlegget.
Studieutvalget gir sin tilslutning til innføringen av en
emnerapport, med utgangspunkt i forslaget i vedlegg 2 i
saksfremlegget.
Studieutvalget gir sin tilslutning til at emnerapporten gjøres
tilgjengelig for alle ved NMBU, både ansatte og studenter via en
enkel sharepoint-løsning. Rapporten gjøres tilgjengelig etter at
den er behandlet i egnet forum ved instituttet.
Studieavdelingen videreutvikler rutinene med utgangspunkt i
diskusjon og vedtak i studieutvalget.

SU-sak 28/2015 Programevalueringer ved NMBU
Dokument:

Saksframstilling:
Programevaluering ved NMBU
Vedlegg:
1. Evaluering av studieprogram ved NMBU
2. Utkast til programrapport
Studiedirektøren orienterte kort om forslaget og gjorde oppmerksom
på at ordlyden i vedtakets kulepunkt 2, skal være «Studieutvalget ber
studieavdelingen utarbeide et forslag til en mal for fagmiljøets grunnlag
for den periodiske evalueringen».
Foreliggende forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:



Studieutvalget gir sin tilslutning til rutiner for
programevaluering ved NMBU, vedlegg 1 i saksfremlegget.
Studieutvalget ber studieavdelingen utarbeide et forslag til en
mal for fagmiljøets grunnlag for den periodiske evalueringen.

SU-sak 29/2015 Revidering av rutiner for
programgodkjenning
Dokument:
Saksframstilling:
Revisjon av rutiner for godkjenning av studieprogram
Vedlegg:
1. Rutine for godkjenning av nye studieprogram ved NMBU
2. Mal for søknad om godkjenning av gradsprogrammer ved NMBU
med kriterier.
3. Læringsutbytteskjema for bachelor, 2-årig master og 5-årig
master (norsk og engelsk) med brukerveiledning og NMBUnøkkelen til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
4. Mal for beskrivelse av studieprogram
Studiedirektøren orienterte kort om forslaget. Det ble understreket at
det å utvikle et nytt program skal være en omfattende prosess med
mange involverte, også eksterne, for å sikre kvaliteten i både program
og programportefølje. Forslaget er basert på NOKUTs krav og
universitetets styringsreglement.
Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:


Studieutvalget tilrår vedlagte reviderte
- Rutine for godkjenning av studieprogram
- Mal for søknad om godkjenning av gradsprogrammer ved
NMBU med kriterier
- Mal for beskrivelse av studieprogram

SU-sak30/2015 Orienteringssaker
1. Kandidatundersøkelse
2. Studiebarometeret
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SU-sak 31/2015 Eventuelt
Ingen innkomne saker
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