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Bakgrunn
Som del av nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU er det utarbeidet ny rutine for
emneevaluering. Den består av tre trinn og implementeres ved universitetet denne høsten.
Læringssenteret er aktivt inne som støttespiller for instituttene, og har før sommeren holdt
orientering om verktøykasse for metoder m.m ved de instituttene som ønsket det. Sist
Studieutvalgsmøte ble det foreslått hvilke tre spørsmål den sentrale sluttevalueringen skal
inneholde. I slutten av juni 2016 ble den sentrale emneevalueringen slik den har vært til nå,
sendt ut for siste gang.
I denne saken orienteres Studieutvalget om status for implementering av ny rutine for
emneevaluering ved NMBU, og under dette hvilke tre spørsmål trinn 2 består av, og hva som
er gjort rundt publiseringsløsning og emnerapport.

Status for implementering av emneevaluering
Fra i høst har instituttene selv ansvaret for planlegging og gjennomføring av emneevaluering
ved NMBU. Emneansvarlig skal lage og foreta minimum en underveisevaluering med egnet
metode og tidspunkt i sitt emne. Det skal videre lages en plan for når trinn 3: Periodisk møte
bør gjennomføres første gang. Resultatene fra de evalueringene som er gjennomført i emnet
skal fylles ut i emnerapport på nett. Som støtte til dette arbeidet har Læringssenteret
opprettet et rom i fronter med verktøy og ressurser. Det er også satt opp tilbud om kurs i
Machform og Fronter 1. september, hvor det er mulig å få starthjelp til hvordan lage en
evaluering for sitt emne.
I begynnelsen av september 2016 sender Studieavdelingen for første gang ut trinn 2:
Sluttevaluering, til de emnene som er gjennomført i augugstblokk. Resultatene publiseres i
en publiseringsløsning gjennom Drupal. Etter å ha vurdert innspillene fra Studieutvalget i
juni, har prorektor vedtatt følgende spørsmål:
På en skala fra 1-6:
1. I hvilken grad bidro undervisningen og læringsaktivitetene til læringsutbyttet ditt?
2. Hvor egnet er vurderingsformen for å vise læringsutbyttet ditt?
Eksempler på vurderingsform er deleksamen, slutteksamen, obligatoriske oppgaver
m.m.
3. Alt i alt, hvor tilfreds er du med emnet

Emnerapport og publisering av resultater
Siden sist møte i Studieutvalget har Studieavdelingen og Kommunikasjonsavdelingen
samarbeidet om å lage en nettbasert emnerapport, hvor man logger inn og fyller ut
resultatene og en vurdering av disse. Rapporten og resultatene for trinn 2 vil begge bli
publisert i Drupal med lesertilgang for både studenter og ansatte ved NMBU. Dette arbeidet
er nå i sluttfasen, og tanken er at produktet endres etter hvert som de første emneansvarlige
har tatt det i bruk og gir tilbakemeldinger på hvordan det kan bli bedre. Læringssenteret vil i
Studieutvalgsmøtet i dag vise emneevalueringsrommet i Fronter, hvordan Sluttevalueringen
(trinn 2) vil se ut i questback, og et bilde av hvordan nettbasert emnerapport og
publiseringsløsningen ser ut per nå.
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Studieutvalget gir sin tilslutning til vedlagte forslag til nytt mandat for Studieutvalget.
Studieutvalget gir sin tilslutning til vedlagte retningslinjer for fakultetenes
studieutvalg/undervisningsutvalg.
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Bakgrunn
Det vises til SU-sak 3/2016 om utvalgets rolle og mandat og SU-sak 18/2016 om høringen i
forbindelse med omorganiseringen, samt universitetsstyrets behandling av NMBUs
styringsreglement ved møtet i juni, jf. US-sak 62/2016. Studiedirektøren fremlegger i denne
saken et utkast til nytt mandat for Studieutvalget, jf. vedlegg 1.
Saken tar også for seg forslag om overordnede retningslinjer for fakultetenes
studieutvalg/undervisningsutvalg, jf. vedlegg 3.

Ny organisering og styringsreglement
Studieutvalget er omtalt i styringsreglementet for NMBU med følgende formulering jf. US-sak
62/2016;
«USU er NMBUs rådgivende utdanningspolitiske organ, og skal gi råd og strategiske innspill
til rektor i saker som gjelder utdanning.»
Omtalen skal ligge til grunn for formuleringen av mandatet.

Studieutvalgets innspill til nytt mandat for studieutvalget
Studieutvalget har drøftet nytt mandat ved to møter i løpet av 2016. Utvalget var ved det
første møtet enig om følgende innspill til rektor om utvalgets mandat og rolle:




Studieutvalget mener at NMBU skal ha et forum med oppgave å ivareta
helhetsperspektivet på NMBUs utdanningsvirksomhet. Det er viktig for at
universitetet skal klare å samle diskusjonen rundt utvikling av utdanningen og få frem
strategiske råd til ledelsen i utdanningsspørsmål.
Studieutvalget mener at det er viktig med en bred studentrepresentasjon i utvalget.

Dette var også punkter som ble spilt inn i utvalgets høringssvar om omorganiseringen.

Studiedirektørens vurdering
Studiedirektøren legger til grunn at mandatet skal vektlegge studieutvalgets strategiske
rolle, jf. styringsreglementet. Utvalget har også hatt et tydelig ønske om at utvalget skal
ivareta et helhetsperspektiv på utdanningsvirksomheten. Det er foretatt noen endringer
under «Ansvars- og oppgaveområder» for å styrke denne linjen. Listen er også gjort noe
kortere, for å forenkle fremstillingen.
Det er videre foreslått en sammensetning av utvalget som bygger videre på den
sammensetningen, som utvalget har i dag med representasjon basert på enhet. Denne
sammensetningen svarer også på utvalgets ønske om et mindre utvalg, som lettere kan
diskutere og få opp ideer og innspill.
Øvrige forslåtte endringer er kun av språklig og forenklende karakter.
Studiedirektøren ønsker utvalgets tilbakemelding på utkastet i sin helhet, men særlig på
sammensetning og fremstillingen av ansvar og oppgaver.
Studiedirektøren foreslår også at det skal foreligge overordnede retningslinjer for
fakultetenes studieutvalg/undervisningsutvalg. Retningslinjene skal bidra til å sikre en
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standard for form og oppgavetilfang. Fakultetene skal selv utarbeide nærmere retningslinjer
for disse utvalgene.
Etter behandlingen i utvalget, vil forslaget til mandat og veiledende retningslinjer bli forelagt
rektors ledergruppe.

Forslag til vedtak



NMBU

Studieutvalget gir sin tilslutning til vedlagte forslag til nytt mandat for Studieutvalget.
Studieutvalget gir sin tilslutning til vedlagte retningslinjer for fakultetenes
studieutvalg/undervisningsutvalg.
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Mandat for studieutvalget (U-SU) ved Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet (NMBU)
Hjemmel
Retningslinjene er vedtatt av xxxxxx på grunnlag av vedtak i US-sak 62/2016,
Styringsreglement for NMBU.

Rolle, myndighet, ansvars- og oppgaveområder
Rolle og myndighet
U-SU er NMBUs rådgivende utdanningspolitiske organ, og skal gi råd og strategiske innspill
til rektor i strategiske saker som gjelder utdanning. Med utdanning forstås emner,
programmer, pedagogisk utviklingsarbeid, etter- og videreutdanning.
U-SU er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet på NMBUs
utdanningsvirksomhet.
U-SU arbeider på delegasjon fra og rapporterer til rektor.
U-SU skal være en møteplass for menings-, erfarings- og idéutvikling.

Ansvars- og oppgaveområder
U-SU skal
 på oppdrag fra rektor og på eget initiativ bidra i utviklingen av strategier og
tiltaksplaner innenfor utdanning
 utvikle, vedlikeholde og gi tilråding om godkjenning av systemer for kvalitetssikring
av utdanningsaktivitetene på alle nivå
 påse at NMBUs utdanning utvikles og evalueres i tråd med NMBUs strategiske
planer
 påse at NMBU har systemer som gjør at utdanningsressursene ved NMBU brukes
effektivt og i samsvar med NMBUs strategiske planer
 medvirke til samordning av utdanningen og styrking av tverrfaglig samarbeid
 gi tilrådning i spørsmål om opprettelse og nedleggelse av studieprogram
 bidra til at NMBU er aktiv i nasjonal og internasjonal utdanningspolitikk
 medvirke til at utdanningsvirksomheten følger etiske normer
Det er utarbeidet styrings- og beslutningsregler for U-SU og U-FU. Disse skal inngå som
vedlegg til retningslinjene for utvalget.

Sammensetning
I henhold til Lov om universiteter og høgskoler § 4-4 skal studentene ha minst 20 prosent
av medlemmene. Etter Likestillingsloven § 21 skal begge kjønn være representert i utvalget.



Prorektor (leder)
7 faste vitenskapelige tilsatte med personlige vara. (leder av fakultetets
studieutvalg)





1 ph.d.-kandidat med personlig vara oppnevnt av doktorgradskandidatenes
organisasjon
3 studenter med personlige vara oppnevnt av Studenttinget
1 medlem fra tilsatte i teknisk og administrativ stilling og personlig varamedlem
oppnevnt av administrasjonsdirektøren etter forslag fra enhetene og
tjenestemannsorganisasjonene.

Studiedirektør er utvalgets sekretær.

Oppnevning og funksjonsperiode
U-SU utpeker selv nestleder blant medlemmene.
U-SU følger universitetsstyrets funksjonsperiode.
Medlemmene oppnevnes for en periode tilsvarende universitetsstyrets funksjonsperiode
med unntak av studenter som oppnevnes for ett år, ph.d.-kandidat og representant for
midlertidig vitenskapelige ansatte oppnevnes for to år.
Som hovedregel skal ingen være medlem av U-SU i mer enn to funksjonsperioder.

Styrings- og beslutningsregler for Studieutvalget ved NMBU (U-SU) og
Forskningsutvalget ved NMBU (UFU)
Innkalling
Leder av utvalget innkaller til møte i utvalget. Det innkalles til møte dersom rektor eller
minst en femtedel av medlemmene krever det.
Utvalget fastsetter årlige møteplaner.
Innkalling til møte i utvalget med saksdokumenter skal være medlemmene i hende senest
fem dager før møtet avholdes, med mindre situasjonen tilsier noe annet. Innkallingen
sendes digitalt.
Dersom et medlem av utvalget melder forfall, skal varamedlem innkalles.

Saksliste
Leder av utvalget fastsetter utvalgets saksliste. Rektor skal holdes orientert om saker som
skal behandles i utvalget.
Ethvert medlem kan be om å få ført opp en sak på dagsorden. Slik anmodning fremmes
overfor leder av utvalget senest 14 dager før møtet i utvalget.

Innstilling
Saker fremmes formelt av sekretær for utvalget. Innstillingen er skriftlig.

Dokumentasjon
Sekretær for utvalget og utvalgets leder har ansvaret for å legge fram nødvendig
dokumentasjon slik at utvalget har et tilfredsstillende og saklig grunnlag for sitt vedtak.
Dette skal i hovedsak skje skriftlig, men kan om nødvendig suppleres muntlig i møtet.
Medlemmer av utvalget bidrar til å utarbeide sakene som skal legges fram, og utvalget kan
sette ned undergrupper (ledet av et av utvalgsmedlemmene), for å utarbeide saksgrunnlag i
enkelte saker.

Deltakelse i møte
Medlem av utvalget har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig frafall.
Alle medlemmene har møteplikt.
Et medlem av utvalget kan ikke delta ved behandlingen av saker dersom vedkommende er
inhabil (Forvaltningslovens bestemmelser).

Ledelse av møte
Leder av utvalget er møteleder. I leders fravær ledes møtet av nestleder.

Andre praktiske regler
Utvalget treffer sine vedtak i møte.

Møtet holdes for åpne dører. Utvalget kan fastsette at møtene skal holdes for lukkede dører,
eller at bestemte saker skal behandles for lukkede dører.

Beslutningsmyndighet
Utvalget er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.
Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har leder av
utvalget dobbeltstemme.
Avstemning skjer i hovedregel ved stemmetegn.

Møtebok
Det skal føres møtebok fra møtene utvalget.
Møteboka skal angi:
• Tid og sted for møtet
• Deltakerne i møtet (tilstedeværende, fraværende, funksjon)
• Framlagt dokumentasjon
• Vedtaket

Stemmegivning
Dersom utvalgets vedtak ikke er enstemmig, skal stemmegivningen fremgå av møteboka.
Medlem av utvalget kan kreve sin oppfatning innført i møteboka. Det er ikke anledning å
stemme blankt.

Informasjon
Leder av utvalget har ansvar for å informere om utvalgets beslutninger. Møtebok skal gjøres
tilgjengelig på utvalgets nettside.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Mandat for studieutvalget (USU) ved NMBU
Styrings- og beslutningsregler, USU

Hjemmel
Retningslinjene er vedtatt av Fellesstyret 19.12.13 med utgangspunkt i lov
-2005-04-01-15 (univl.), og på grunnlag av Fellesstyrets vedtak i sak
09/2013, Styringsreglement for NMBU – endelig vedtak om utfyllende
bestemmelser og fullmaktsfordeling.
Formål
Hensikten med retningslinjene er å klargjøre USUs rolle, myndighet og
ansvarsområder, og gi nærmere regler om USUs arbeid og saksbehandling.
Sammensetning
 Prorektor (Leder)
 13 faste vitenskapelige tilsatte med personlige vara.
Instituttleder i samråd med dekan foreslår enten leder av
instituttenes tilsvarende organer (undervisningsutvalg) eller en
fast vitenskapelig ansatt, alle med personlige varamedlemmer.
Dekanene i felleskap skal påse at sammensetning av utvalget
oppfyller krav i likestillingsloven.
 1 ph.d.-kandidat med personlig vara oppnevnt av
doktorgradskandidatenes organisasjon
 5 studenter med personlige vara oppnevnt av Studenttinget
 1 medlem fra tilsatte i teknisk og administrativ stilling og personlig
varamedlem oppnevnt av administrasjonsdirektøren etter forslag
fra enhetene og tjenestemannsorganisasjonene.
Studiedirektør er utvalgets sekretær.
Faglig leder for Programutvalget for veterinær- og dyrepleierutdanningen
har møte- og talerett i USU.

Postboks 5003
NO-1432 Ås

www.nmbu.no
post@nmbu.no

+47 67 23 00 00

Oppnevning og funksjonsperiode
Rektor oppnevner de faste og midlertidige vitenskapelige tilsatte og
personlige vara.
USU utpeker selv nestleder blant medlemmene.
USU følger universitetsstyrets funksjonsperiode.
Medlemmene oppnevnes for en periode tilsvarende universitetsstyrets
funksjonsperiode med unntak av studenter som oppnevnes for ett år,
ph.d.-kandidat og representant for midlertidig vitenskapelige ansatte
oppnevnes for to år.
Som hovedregel skal ingen være medlem av USU i mer enn to
funksjonsperioder.
Rolle, myndighet, ansvars- og oppgaveområder
Rolle og myndighet




USU er NMBUs rådgivende utdanningspolitiske organ, og skal gi råd
og strategiske innspill til rektor i strategiske saker som gjelder
utdanning. Med utdanning forstås emner, programmer, pedagogisk
utviklingsarbeid, etter- og videreutdanning.
USU er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet på
NMBUs utdanningsvirksomhet. USU arbeider på delegasjon fra og
rapporterer til rektor. USU skal være en møteplass for menings-,
erfarings- og idéutvikling.

Ansvars- og oppgaveområder
USU skal
- på oppdrag fra rektor og på eget initiativ bidra i utviklingen av
strategier og tiltaksplaner innenfor utdanning
- utvikle, vedlikeholde og gi tilråding om godkjenning av systemer
for kvalitetssikring av utdanningsaktivitetene på alle nivå
- påse at NMBUs utdanning utvikles og evalueres i tråd med NMBUs
strategiske planer
- påse at NMBU har systemer som gjør at utdanningsressursene ved
NMBU brukes effektivt og i samsvar med NMBUs strategiske planer
- medvirke til samordning av utdanningen og styrking av tverrfaglig
samarbeid
- gi tilrådning overfor universitetsstyret i spørsmål om opprettelse
og nedleggelse av studieprogram
- bidra til at NMBU er aktiv i nasjonal og internasjonal
utdanningspolitikk
- tilrettelegge for utdanningssamarbeid med NMBUs
alliansepartnere

2

-

ha ansvar for samordning av utdanningsavtaler mellom UMB og
andre institusjoner
medvirke til at utdanningsvirksomheten følger etiske normer
ha ansvar for å rapportere samlet utdanningsaktivitet ved NMBU til
rektor og vurdere om den utvikles i tråd med NMBUs strategier
tilrettelegge for markedsføring av NMBUs utdanningsvirksomhet

Det er utarbeidet styrings- og beslutningsregler for NMBUs Studieutvalg
og Forskningsutvalg. Disse skal inngå som vedlegg til retningslinjene for
Studieutvalget.
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Styrings- og beslutningsregler for Studieutvalget ved NMBU (USU) og
Forskningsutvalget ved NMBU (UFU)
Innkalling
Leder av utvalget innkaller til møte i utvalget. Det innkalles til møte
dersom rektor eller minst en femtedel av medlemmene krever det.
Utvalget fastsetter årlige møteplaner.
Innkalling til møte i utvalget med saksdokumenter skal være
medlemmene i hende senest fem dager før møtet avholdes, med mindre
situasjonen tilsier noe annet.
Dersom et medlem av utvalget melder forfall, skal varamedlem innkalles.
Saksliste
Leder av utvalget fastsetter utvalgets saksliste. Rektor skal holdes
orientert om saker som skal behandles i utvalget.
Ethvert medlem kan be om å få ført opp en sak på dagsorden. Slik
anmodning fremmes overfor leder av utvalget senest 14 dager før møtet i
utvalget.
Innstilling
Saker fremmes formelt av sekretær for utvalget. Innstillingen er skriftlig.
Dokumentasjon
Sekretær for utvalget og utvalgets leder har ansvaret for å legge fram
nødvendig dokumentasjon slik at utvalget har et tilfredsstillende og saklig
grunnlag for sitt vedtak. Dette skal i hovedsak skje skriftlig, men kan om
nødvendig suppleres muntlig i møtet.
Medlemmer av utvalget bidrar til å utarbeide sakene som skal legges fram,
og utvalget kan sette ned undergrupper (ledet av et av
utvalgsmedlemmene), for å utarbeide saksgrunnlag i enkelte saker.
Deltakelse i møte
Medlem av utvalget har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig
frafall.
Alle medlemmene har møteplikt.
Et medlem av utvalget kan ikke delta ved behandlingen av saker dersom
vedkommende er inhabil (Forvaltningslovens bestemmelser).
Ledelse av møte
Leder av utvalget er møteleder. I leders fravær ledes møtet av nestleder.
Andre praktiske regler
Utvalget treffer sine vedtak i møte.
Møtet holdes for åpne dører. Utvalget kan fastsette at møtene skal holdes
for lukkede dører, eller at bestemte saker skal behandles for lukkede
dører.
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Beslutningsmyndighet
Utvalget er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er
til stede.
Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved
stemmelikhet har leder av utvalget dobbeltstemme.
Avstemning skjer i hovedregel ved stemmetegn.
Møtebok
Det skal føres møtebok fra møtene utvalget.
Møteboka skal angi:
• Tid og sted for møtet
• Deltakerne i møtet (tilstedeværende, fraværende, funksjon)
• Framlagt dokumentasjon
• Vedtaket
Stemmegivning
Dersom utvalgets vedtak ikke er enstemmig, skal stemmegivningen
fremgå av møteboka. Medlem av utvalget kan kreve sin oppfatning innført
i møteboka.
Informasjon
Leder av utvalget har ansvar for å informere om utvalgets beslutninger.
Kopi av møtebok sendes Universitetsadministrasjonen.
Møtebok skal gjøres tilgjengelig.
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Retningslinjer for fakultetenes studieutvalg (FAK-SU) ved Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Hjemmel
Retningslinjene er vedtatt av xxxxxx på grunnlag av vedtak i US-sak 62/2016,
Styringsreglement for NMBU.

Rolle, myndighet, ansvars- oppgaveområder
Rolle og myndighet
FAK-SU er fakultetets strategiske organ innenfor utdanning. Utvalget skal gi råd og
strategiske
innspill til fakultetsledelsen i saker som gjelder utdanning, og for øvrig behandle saker
delegert fra fakultetsledelsen.
FAK-SU er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet ved fakultetets
utdanningsvirksomhet. Med utdanning forstås emner, programmer, etter- og
videreutdanning.
FAK-SU arbeider på delegasjon fra fakultetsledelsen.
FAK-SU rapporterer til fakultetsledelsen.

Ansvars- og oppgaveområder
 Strategiutvikling: FAK-SU skal på oppdrag fra fakultetsstyret og dekan og på eget
initiativ initiere og utvikle delstrategier, mål og tiltaksplaner for fakultetets
utdanningsvirksomhet.
 Kvalitetssikring: FAK-SU skal bistå dekan og fakultetsstyret i gjennomføringen av
kvalitetssikringen av utdanningsaktivitetene ved fakultetet. FAK-SU skal vurdere og
utvikle emner og programinnhold, basert på emne- og programevaluering.
 Ressursdisponering og samordning: FAK-SU skal bistå dekan i å sikre at fakultetets
undervisningsressurser brukes effektivt, herunder tilrettelegge for tverrfaglig
samarbeid innenfor eget og med andre fakultet.
 Studietilbud: vurdering og utvikling av fakultetets program- og emneportefølje. I
forskerutdanningsspørsmål samarbeider FAK-SU med forskningsutvalget med
mindre fakultetet har et eget forskerutdanningsutvalg.
 Samfunnsnytte, nettverksutvikling og omdømmebygging: FAK-SU skal i samarbeid
med dekan bidra til at fakultetet er aktiv i nasjonalt og internasjonalt
utdanningssamarbeid. FAK-SU skal tilrettelegge for markedsføring av fakultetets
utdanningsvirksomhet.
 Rapportering og formidling: FAK-SU er ansvarlig for å rapportere fakultetets
samlede utdanningsaktivitet og vurdere om den utvikles i tråd med fakultetets
planer.

Sammensetning og oppnevning
Fakultetsstyret/dekan oppnevner FAK-SU. I henhold til Lov om universiteter og høgskoler §
4-4 skal studentene ha minst 20 prosent av medlemmene. Etter Likestillingsloven § 21 skal
begge kjønn være representert i utvalget. For øvrig står fakultetsstyret fritt når det gjelder
sammensetning og oppnevning.
Følgende representasjon kan være aktuell:
 Prodekan for utdanning (leder)
 tilsatte i undervisnings- og forskerstilling, fortrinnsvis programrådsleder
 tilsatt i teknisk og administrativ stilling
 dr. gradsstipendiater
 studenter
FAK-SU skal ha en fast sekretær.
FAK-SU følger fakultetsstyrets funksjonsperiode. Studenter oppnevnes for ett år av gangen.

Utfyllende regler
Fakultetsstyret fastsetter utfyllende regler for sammensetning, oppgaver og funksjon for
undervisningsutvalget.
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Vedlegg:
1. Tildelingsbrev for NMBU for 2016
https://www.regjeringen.no/contentassets/d5cc2f23a57040b792ab06100f57f0f0/ti
ldelingsbrev-nmbu-2016---l997734.pdf
2. Årsrapport for NMBU for 2015
3. Kvalitetsmelding NMBU for 2015

Forslag til vedtak:





Studieutvalget mener at det er behov for å igangsette et arbeid med å utvikle nye
styringsparametere for NMBU, og at tidspunktet er det riktige.
Studieutvalget mener at nye styringsparametere i høyere grad bør knyttes opp mot
NMBUs strategiske mål og bedre reflektere forhold som har innflytelse på
studiekvalitet.
Studieutvalget mener at arbeidet med nye parametere skal ta utgangspunkt i en
vurdering/analyse av årsakssammenhenger. Representasjon fra fagmiljøene er derfor
avgjørende i et slikt utviklingsarbeid.
Studieutvalget stiller med følgende personer i et utviklingsarbeid fra høsten:

Ås, 24. august 2016

Ole-Jørgen Torp
Studiedirektør
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Bakgrunn
NMBU rapporterer hvert år på et sett med styringsparametere, dels på parametere definert
av Kunnskapsdepartementet (KD) og dels på parametere som er valgt av NMBU selv (sk
egendefinerte parametere). Disse skal til sammen belyse utviklingen på utdanningsområdet.
Studiedirektøren pekte i sak 35/15 på behovet for å utvikle NMBUs egendefinerte
styringsparametere på utdanningsområdet for bedre å fange opp endring og utvikling. Denne
påpekningen ble også tatt inn i saksfremlegget for universitetsstyret i forbindelse med
fremleggelsen av Kvalitetsmeldingen.
Studieutvalget gav i sin behandling av sak 35/15, tilbakemelding på at det gjerne deltar i et
slikt arbeid.

Hva er en styringsparameter og hva skal de brukes til?
Styringsparametere er målepunkter, som måler eller beskriver direkte eller indirekte i
hvilken grad virksomheten oppnår sine overordnede mål i en gitt periode. Det kan være en
kvantitativ størrelse (for eksempel antall inn- og utreisende studenter) eller resultater av en
kvalitativ vurdering (for eksempel grad av sammenheng mellom lærings- og
vurderingsformer og ønsket læringsutbytte).
Til hver parameter kan det knyttes en ambisjon (resultatkrav). Ambisjonsnivået må alltid ha
en sammenheng med rammebetingelser og ressurser.
Det er utfordrende å finne gode målepunkter som på en enkel måte sannsynliggjør og/eller
dokumenterer måloppnåelse. Sammenhengen mellom mål og parameter kan være uklar og
kompliserte årsakssammenhenger lar seg ofte ikke beskrive i få parametere. Viktig er at de
utvalget av målepunkter skal reflektere det ledelsen til enhver tid – ut fra risiko – ønsker å
rette oppmerksomheten mot i styringen. Måling på alt er ikke styring.
Parameterne kan kun gi en indikasjon på en utvikling. Det vil i alle tilfeller være nødvendig å
legge sammen denne informasjonen med annen informasjon, datagrunnlag, evalueringer og
undersøkelser – og ikke minst å sette resultatene inn i riktig kontekst av rammebetingelser
og tidligere utvikling på området. Det er i vurderingen av måloppnåelsen som
styringsinformasjonen ligger, ikke i tallene/resultatene i seg selv.

Departementets styring av universitets- og høyskolesektoren
Departementets styring på universitets- og høyskolesektorens mål og resultater er etter en
omlegging fra 2012 blitt mer overordnet; målene skal være formulert på et overordnet nivå
og reflektere de ønskede samfunnseffektene av den virksomhet som institusjonene skal
drive, og parameterne skal følgelig være overordnede, resultatbaserte og sammenlignbare
over sektoren. Dette er i tråd med Stortingets ønske om autonomi for sektoren.
I tildelingsbrevet for 2016 er det lagt til grunn nye styringsparametere for departementets
styring av sektoren. Et prinsipp som ligger til grunn for endringene, er at alt datagrunnlag
skal være tilgjengelig i nasjonale databaser eller gjennom nasjonale undersøkelser.
Departementets nye nasjonale parametere på utdanningsområdet er:
Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning
 Styringsparametere: Gjennomføring av bachelor- og masterstudier:
o Andel bachelorkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid (DBH)
NMBU
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o Andel masterkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid (DBH)
o Andel ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år (DBH)
Styringsparametere: Studentenes studieinnsats og tilfredshet
o Faglig tidsbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter (Studiebarometeret)
o Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten (Studiebarometeret)

Sektormål 2: Forsking og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling
 Styringsparameter: Relevans i utdanning:
o Andel masterkandidater sysselsett i relevant arbeid et halvt år etter fullført
utdanning (NIFUs Kandidatundersøkelsen)
Sektormål 3: God tilgang til utdanning
 Styringsparameter: Dimensjonering:
o Kandidattall på helse- og lærerutdanningene, jf. måltall (DBH)
Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem
 Styringsparameter: Effektivitet:
o Antall studiepoeng per faglig årsverk (DBH)

NMBUs interne styring gjennom egendefinerte parametere
Sektoren er ved en mer overordnet målstyring fra departementet, gitt et større
handlingsrom for selv å kunne sette premissene for å vurdere/beskrive måloppnåelse
(definere egne parametere). Det er også noe som det forventes at institusjonene gjør, både
for å øke kvaliteten i virksomhetenes løpende interne styring og for få til en meningsfylt
styringsdialog om utfordringer, muligheter og ambisjoner for institusjonen.
De egendefinerte parameterne er ment å være tilpasset egenart, utfordringer og strategi for
den enkelte institusjon.
NMBU har per i dag følgende egendefinerte styringsparametere på utdanningsområdet:
Virksomhetsmål 1: NMBUs kandidater har kompetanse på høyt faglig nivå, er etterspurte og
bidrar til bærekraftig verdiskapning for å sikre fremtidens livsgrunnlag
 Studiepoeng per student
 Kandidater i jobb 6 mnd etter endt utdanning
 Læringsutbytte vurderes ved gjennomgang av programmer og emner med vekt på
utviklingsarbeid og tilrettelegging for god læring
Virksomhetsmål 2: NMBUs kandidater har tverrfaglig forståelse og internasjonalt perspektiv
 Internasjonalisering, herunder inn- og utveksling

Hva er problemet med de styringsparameterne vi har?
Det er flere grunner til å stille spørsmål til om NMBUs egendefinerte parametere er treffsikre
nok for å beskrive måloppnåelsen på utdanningsområdet og om de dermed egner seg som
styringsverktøy internt for NMBU.
Det er en delvis svak kobling mellom parametere og mål. Det bør vurderes hvorvidt
parameterne – sammen med KD sine – gir et godt bilde av generell måloppnåelse på
utdanningskvalitet. Selv om ikke et parametersett skal være heldekkende i den forstand at
det skal måles på alt som kan innflytelse på måloppnåelsen, så bør det som kan tenkes ha
NMBU
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vesentlig betydning for måloppnåelsen reflekteres. I dag har vi ingen parametere som tar for
seg opptakskvalitet, graden av sammenheng mellom læringsformer/vurderingsformer og
ønsket læringsutbytte, undervisningspersonalets pedagogiske kompetanse eller studentens
opplevelse av tilhørighet, selv om disse faktorene kan ha mye å si for kvalitet.
Videre reflekteres ikke NMBUs egne mål, herunder for eksempel internasjonalisering,
tverrfaglighet og bærekraft, i særlig grad i de virksomhetsdefinerte parameterne (jf. strategi
og samfunnsoppdrag). De reflekterer heller ikke NMBUs kvalitetsforståelse (jf. NMBU-nøkkel
og NMBUs Læringsfilosofi) eller ambisjonsnivå (jf. rektors satsning på fremragende
forskning og utdanning).
Det er i tillegg behov for å vurdere om parameterne er valgt ut fra risiko. Her kunne det
eventuelt være aktuelt å legge til parametere på områder hvor risikoen er stor eller økende
og hvor det er grunn til å skjerpe oppmerksomheten, for eksempel søkertall,
studieprogramledelse, bruk av RSA eller gjennomføring av eksterne programevalueringer.
Kvaliteten i formuleringene av eksisterende parametere bør også vurderes med henblikk på
å unngå «aktivitetsformuleringer», for eksempel «gjennomgå» eller «vurdere».

Studiedirektørens vurdering
Studiedirektøren mener at NMBU har behov for et mer egnet styringsverktøy på
utdanningsområdet, herunder bedre egendefinerte styringsparametere. Bedre parametere
vil kunne hjelpe organisasjonen til løpende å vurdere utviklingen, velge tiltak og vurdere
effekten av disse. De vil også kunne bidra til en mer meningsfylt styringsdialog med KD idet
NMBU har mulighet til å belyse institusjonens måloppnåelse på en mer treffsikker måte.
Studiedirektøren mener videre at høsten 2016 er et passende tidspunkt for igangsettelse av
et slikt utviklingsarbeid. Det vil på det tidspunktet foreligge et nytt organisatorisk
utgangspunkt for NMBU, både faglig og administrativt. Det er også et tidspunkt, hvor vi i
sentraladministrasjonen vil vurdere nye måter å koordinere rapportering og utarbeidelse av
beslutningsgrunnlag for toppledelse og universitetsstyre.
Det er hensiktsmessig at sentraladministrasjonen med ansvar for virksomhetsstyring,
koordinerer et slikt utviklingsarbeid, og det er toppledelsen og i siste instans
universitetsstyret som godkjenner parameterne. Samtidig må et arbeid med å utvikle
styringsparametere ta sitt utgangspunkt i forståelsen rundt årsakssammenhenger. Det er
fagmiljøene som forvalter de viktigste kvalitetsstandardene innenfor hvert område og som er
tettest på studentens læringsbane – og som vet hvor endring finner sted. Det er derfor
fagmiljøene som best kan vurdere og forklare disse årsakssammenhengene og det er derfor
nødvendig å sikre deltakelse derfra.
Studiedirektøren mener at representanter fra studieutvalget ville kunne gi viktige bidrag inn
i et slikt utviklingsarbeid, og ber i denne omgang om utvalgets innspill på hva som bør
vektlegges i arbeidet, hvordan utvalget mener at prosjektet bør rigges ved institusjonen og
om å utnevne to-tre personer som kan stå til disposisjon fra høsten.

Forslag til vedtak
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Studieutvalget mener at nye styringsparametere i høyere grad bør knyttes opp mot
NMBUs strategiske mål og bedre reflektere forhold som har innflytelse på
studiekvalitet.
Studieutvalget mener at arbeidet med nye parametere skal ta utgangspunkt i en
vurdering/analyse av årsakssammenhenger. Representasjon fra fagmiljøene er derfor
avgjørende i et slikt utviklingsarbeid.
Studieutvalget stiller med følgende personer i et utviklingsarbeid fra høsten:
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Orientering FFU-satsingen
Det vises til sak 37/2016. Nedenstående er en orientering om utvikling i to av tiltakene i FFUsatsingen.

Støtteordning for utvikling av innovativ undervisning
Følgende prosjekter ble tildelt støtte for 2016:
1. Digital Storytelling as a Tool to Explore the Relationship Between Energy and Society

– John McNeish, Noragric
2. Project Based Learning – Hvordan fremme undervisningsbasert innovasjon gjennom
et engasjert tverrfaglige studentmiljø – Odd Ivar Lekang, IMT
3. Ny og tidsmessig smittevernopplæring i laboratoriet – Trine L’Abee-Lund, MatInf
4. Videogenerert egenundervisning – sharing and learning – Nils Sanne, HH
5. From empirical research to scientific writing and publishing in natural sciences –
Roland Kallenborn, IKBM
6. Translation in action: virtual interactive learning – Ekaterina Avershina, IKBM
Læringssenteret vil avholde et felles oppstartsseminar 5. september og vil også følge opp
prosjektene underveis. Prosjektene vil bli presentert på Læringsfestivalen i januar.

Prestisjeprosjekter: Støtteordning for utvikling av SFU-søknad
Det var seks fagmiljøer som søkte om støtte for å skrive søknad: IKBM, HH, IMT, IPV
(agroecology med ILP og SLL), ILP og veterinærmiljøet.
Fire søknader ble sendt fra NMBU (frist 13. mai):
 Centre for Excellence in Entrepreneurship Education (levert via UiO. NMBU vil ha
ledelse om den går igjennom)
 Centre of Excellence in Statistics Education and Metacognition (CESEM)
 SITRAP - Centre for integrated and transdisciplinary education in planning
 Centre for Excellence in Action Learning for Sustainable Development (CEALS)
NOKUT har mottok totalt 22 søknader fra 12 ulike universiteter og høyskoler.
Det ble i juli kunngjort at SITRAP - Centre for integrated and transdisciplinary education in
planning er videre med i utvelgelsen. Institusjonsbesøk er satt 25. august. Ekspertkomiteen
vil gjennomføre en rekke intervjuer med sentrale personer knyttet til prosjektet. Sammen
med søknaden vil dette danne grunnlaget for hvem som til slutt blir gitt SFU-status. Dette
kunngjøres 1. november.
Mer informasjon om SFU finnes på: http://www.nokut.no/Sentre-for-fremragendeutdanning-SFU/
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Arbeidet med studieprogramporteføljen
Studiedirektøren orienterer i denne saken om høstens behandling av saken ved NMBU. Det
gjøres oppmerksom på at porteføljesaken er et tiltak i universitetets satsing på fremragende
forskning og utdanning, under «Kvalitet i alle ledd», som ble godkjent av universitetsstyret i
juni.
Studiedirektøren ber om en muntlig runde rundt bordet ved møtet 31. august, hvor det
redegjøres kort om status for arbeidet med porteføljen ved instituttene.
Universitetsstyrets behandling av porteføljen for 2016-17
Universitetsstyret behandlet studieprogramporteføljen for NMBU for 2016-17 i november
2015. Styret viser til sin behandling av sak om studieprogramporteføljen i desember 2014 (sak
154/2014) hvor styret ber om at det arbeides videre med innretningen av
studieprogramporteføljen for å oppnå primærmålet om bærekraftige programmer med god
kvalitet. Styret legger stor vekt på å svare på KDs oppdrag gitt i tildelingsbrevet for 2014 om å
redusere antallet studieprogrammer.
Prioritering av årets programevaluering
Den viktigste enkeltstående muligheten for fagmiljøene å bidra med vurderinger av
programmene ligger i årets egenevaluering. En bestilling om programevaluering ble sendt ut
til instituttene i juni.
Studieavdelingen sentralt har lagt til rette et datagrunnlag basert på tall fra DBH, som kan
brukes i arbeidet med rapportene, jf. vedlagte regneark. Her er tallene brutt ned på
programnivå. En side med statistikk/tallgrunnlag på utdanningsområdet er under
oppbygging. Denne kan brukes i arbeidet med rapporten, jf. vedlagte link. Link til
Studiebarometeret er også lagt ved.
Vi gjør i år spesielt oppmerksom på den nylig publiserte kandidatundersøkelse for NMBU,
som en viktig kilde for programrapporten, jf. vedlagte link til web-versjonen av rapporten
(bruk pilene nede på siden for å komme inn i undersøkelsen).
Tidsplan for behandlingen høsten 2016:
 Juni: Bestilling av programrapporter og overordnet rapportering på tiltak
 Studieutvalget 31. august: Orientering om arbeidet med porteføljen
 Institutt/dekan høst: Arbeid med porteføljen ved instituttene
 Instituttene 30. september: Frist for instituttene for å levere programrapporter og
overordnet rapportering på tiltak
 Rektors ledergruppe november: Behandling av studieporteføljesaken til US
 Universitetsstyret 24. november: Vedtak studieprogramporteføljen
 Studieutvalget 7. desember: Vurdering av årets prosess med porteføljesaken samt
behandling av utkast til NMBUs kvalitetsmelding
 Universitetsstyret januar 2017: Behandling av kvalitetsmelding
Grunnet omorganiseringen faller behandlingen av porteføljesaken i fakultetsstyrene bort.
Overordnet og strategisk drøfting og forberedelsen av saken til universitetsstyret vil bli tatt i
rektors ledergruppe.
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