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Til stede:
Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget
Jon Frank (JF), INA
Ragnar Øygard (RØ), HH
Mona Henriksen (MH), IMV
Janne Beate Utåker (JBU), tekn.adm personale
Eystein Skjerve (ES), MatInf
Elin Børrud (EB), ILP
Ingunn Burud (IB), IMT
Wenche Farstad (WF), ProdMed
Line Rosef (LR), IPV
Ina Storrønning (IS), student
Halvor Helgetveit Kongevold (HHK), student
Astrid Fuglseth Rasmussen (AFR), student
Jonas Wettre Thorsen (JWT), student
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Forfall:
Kirsti Stuvøy (KS), Noragric
Lars Snipen (LS), IKBM
Carl Fredrik Ihler (CFI), SportFaMe
Mariya Khanamiryan (MK), student
Siv Fagertun Remberg (SFR), IPV
Even Stokke (EST), student
Daniel Milligan (DM), representant FODOS
Gjermund Gunnes (GG), BasAM
Inger Lise Andersen (ILA) IHA
Fra universitetsadministrasjonen:
Studiedirektør Ole-Jørgen Torp
Elisabeth Dyb
Katarina Klarén
Elin Mosnesset-Timraz
Bodil Norderval
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SU-sak 52/2016 Godkjenning av dagsorden
Vedtak:
Dagsorden ble godkjent.

SU-sak 53/2016 Læringssenteret orienterer –
plagieringsmoduler
Læringssenteret presenterte den nye e-læringsmodulen om akademisk
skriving/plagiering. Den er utarbeidet i et samarbeid mellom
Læringssenteret, Biblioteket og Skrivesenteret. Modulen vil bli oversatt
til norsk.
Modulen er et godt verktøy å bruke både i undervisningen og av
studentene selv. Den vil også være en av de offisielle ressursene som
studentene kan bruke for å gjøre seg kjent med reglene rundt plagiering
er (grunnlag for avkryssing på skjema ved oppmelding).
Læringssenteret vil sørge for at informasjon om modulen spres blant
undervisere og studenter.

SU-sak 54/2016 Søknad - nytt studieprogram ved IMT
Dokument:
Saksframstilling:
Søknad om opprettelse av nytt 2-årig masterprogram ved IMT. Master
in Data Science (Big Data)
Vedlegg:
1. Søknad om programgodkjenning for det 2-årige
masterprogrammet Master in Data Science (Big Data).
2. Programbeskrivelse for Master in Data Science (Big Data).
3. Læringsutbytteskjema: Master in Data Science (Big Data).
4. Sakkyndig vurdering. Report of the Evaluation Committee for
planed Master program in Data Science (Big Data) at
IMT/NMBU.
Ingunn Burud orienterte kort om det nye studieprogrammet. IMT søker
om å starte et nytt studieprogram fra 2017 innen Data Science (Big
Data). Programmet vil være internasjonalt og har en anvendt profil.
Utkastet til studieprogram har vært vurdert av en ekstern komite og
har vært behandlet i UU og IS ved IMT. Det er gitt tilslutning til
programmet fra alle parter.
Det ble vist en introduksjonsfilm, som er laget for å informere om
programmet.
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Studiedirektøren pekte på at programmet er et viktig bidrag inn i
NMBUs portefølje. Det har stor og voksende relevans og fanger opp
flere faglige retninger for institusjonen. Han pekte også på at
studieutvalgets oppgave er å vurdere at de kriteriene som foreligger for
godkjenning av nye studieprogrammer er vurdert. Det er IMT som er
ansvarlig for det faglige innholdet.

Vedtak:



Studieutvalget tilrår godkjenning av det nye engelskspråklige 2årige masterprogrammet Master in Data Science (Big Data).
Studieutvalget vurderer at programmet vil passe godt inn i
NMBUs portefølje og kan bidra til å øke attraktiviteten til
institusjonen.

SU-sak 55/2016 Nytt mandat for SU
Dokument:
Saksframstilling:
Nytt mandat for SU
Vedlegg:
1. Utkast til mandat U-SU
2. Gjeldende mandat USU
3. Utkast til veiledende retningslinjer for fakultetenes utvalg FAKSU
Utvalgsleder orienterte kort om saken.
Mandat for U-SU
Utvalgsleder påpekte at det bør presiseres at det er prorektor for
utdanning som skal lede utvalget.
Det ble foreslått at det bør fremgå at det skal være én vitenskapelig
ansatt per fakultet (under «Sammensetning»). Videre bør det presiseres
at en endring av antallet fakulteter, fører til en endring av antallet
vitenskapelig ansatte i utvalget og dermed også antallet studenter, jf.
kravet om studentrepresentasjon på 20 prosent.
Utvalget hadde en diskusjon rundt hensiktsmessigheten av og behovet
for representasjon av PhD-studenter i utvalget. Det ble pekt på at
saksområdet som gjelder forskerutdanningen i større grad hører
hjemme i U-FU, og at dette prinsippet også gjelder nedover i
organisasjonen. Det ble konkludert at det likevel er behov for
representasjon i U-SU. Det ble foreslått at PhD-studenten har tale- og
forslagsrett i utvalget.
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Det ble også foreslått å presisere at valget av utvalgets nestleder skjer
ved første møte i funksjonsperioden (under «Oppnevning og
funksjonsperiode»).
Videre ble forslaget om at det ikke skal være mulig å stemme blankt
nærmere drøftet (under «Stemmegivning», Styrings- og
beslutningsregler). Det ble fremsatt et alternativt forslag fra Jon Frank
om å fjerne setningen om at det ikke er lov å stemme blankt.
Utvalget hadde en avstemning rundt forslagene. Avstemningen gav
følgende resultat:
Forslag i saksfremlegget: 5 (HH, RØ, IB, EB, WF)
Forslag fra JF: 9 (MH, JWT, KN, IS, AF, HHK, JBU, JF, ES)
Retningslinjer for FAK-SU
Det ble foreslått å presisere under «Sammensetning og oppnevning» at
medlemmene oppnevnes av FS etter forslag fra dekanen.

Vedtak:



Studieutvalget gir sin tilslutning til vedlagte forslag til nytt
mandat for Studieutvalget med de endringene som kom frem i
møtet.
Studieutvalget gir sin tilslutning til vedlagte retningslinjer for
fakultetenes studieutvalg/undervisningsutvalg med de
endringene som kom frem i møtet.

SU-sak 56/2016 NMBUs forskrift - revidering
Dokument:
Saksframstilling:
Revidering av Forskrift om studier ved Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet (NMBU)
Utvalgsleder orienterte kort om saken.
Det ble stilt spørsmål til hensiktsmessigheten i å ta ut deler av
forskriften og lage flere dokumenter. Studiedirektøren presiserte at de
delene som er aktuelle å ta ut omhandler den praktiske
gjennomføringen av eksamen.
Det ble stilt spørsmål om det bør stilles krav til særlig begrunnelse for å
bruke skype ved den muntlige diskusjonen om gradsoppgaven. Det ble
foreslått at ordet «unntaksvis» brukes for å presisere at skype-møte
kun brukes når det er strengt nødvendig.
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Det ble i etterkant av diskusjonen pekt på at saken kunne ha vært bedre
opplyst i saksfremlegget.

Vedtak:

Studieutvalget gir Studiedirektøren fullmakt til å foreta følgende
endringer i studieforskriften før den legges frem for universitetsstyret
for endelig godkjenning:
 Trekke ut enkelte paragrafer til egne retningslinjer. Dette
gjelder rutinene for gjennomføring av eksamen.
 Oppdatere forskriften i tråd med nytt styringsreglement
for NMBU.
 Forskriftsfeste læringsutbyttebeskrivelse av
gradsoppgave.
 Åpning for bruk av videokonferanseløsning ved muntlig
diskusjon av gradsoppgave.

SU-sak 57/2016 Orienteringssak: Presentasjon av
prosjekt – innovativ undervisning v/Roland Kallenborn
Roland Kallenborn presenterte et prosjekt, hvor han i samarbeid med
Bettina Ludwig fra biblioteket, utvikler et kurs i akademisk skriving.
Kurset skal ha et omfang på fem studiepoeng.
Studieutvalgets medlemmer ble oppfordret til å gå tilbake til
instituttene/programmiljøene og informere om prosjektet og få opp
navn på personer som kan være med og bidra inn. Kontaktpersoner for
prosjektet er Roland Kallenborn, IKBM og Bettina Ludwig, biblioteket.
Det var en positiv respons på prosjektet fra utvalget.

SU-sak 58/2016 Orienteringssak: Muntlig orientering
om ansvarsforhold knyttet til utstyr i undervisningsrom
Saken ble ikke orientert om i møtet.

SU-sak 59/2016 Orienteringssak: Ny rutine for
evaluering av emner- hvordan går det? Kort runde
rundt bordet.
Saken ble ikke orientert om i møtet.
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SU-sak 60/2016 Orienteringssak: Digital eksamen
Dokument:
Saksframstilling:
Status for digital eksamen

SU-sak 61/2016 Orienteringssak: Høring NOKUTs
forskrift
Dokument:
Saksframstilling:

Høring – forslag til ny studietilsynsforskrift

Vedlegg:
Høringsbrev fra NOKUT

SU-sak 62/2016 Eventuelt
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