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SU-sak 1/2014 Godkjenning av dagsorden
Vedtak/innstilling:
Dagsorden godkjent

SU-sak 2/2014 Oppstart av studieutvalg ved NMBU
Dokument:
Saksframstilling:
Vedlegg:
1. Strategi NMBU
2. Målstruktur NMBU
3. Mandat, styring- og beslutningsregler, Studieutvalget NMBU
4. Forskrift om opptak, studier og opptak ved NMBU
Gjermund Gunnes etterlyste studentrepresentanter fra veterinær- og
dyrepleierutdanningene i utvalget. Kristian Myklatun redegjorde at det ikke
var noen fra disse studiene som stilte til Studenttingets valg i høst, til tross for
at det ble jobbet for å få studenter fra veterinær- eller dyrepleierstudiene til å
stille til valg. Det vil nå være problematisk å gjennomføre nytt valg.
Studentene tar med seg signalene tilbake til neste valg.
Utvalget diskuterte videre hvilke saker det er viktig å starte med. Saker som
ble nevnt:







Gi medlemmene kunnskaper om NMBUs samlede programportefølje,
viktig sak i tilknytning til et seminar
Strategisk handlingsplan for området utdanning – det ble etterlyst en
tydelig strategi mht eventuell vekst, uten at dette går på bekostning på
kvalitet. Fokus på IKT i undervisningen.
Hvordan legge til rette for undervisningssynergier mellom campus Ås
og campus Adamstuen.
Hvordan kan NMBU dimensjonere utdanningene etter samfunnets
behov?
Flere medlemmer av studieutvalget etterlyste utvalgets rolle i
tilknytning til forskriftsrevisjon, og påpekte at det vil være et snarlig
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behov for å revidere den nylig vedtatte forskriften. Konkrete forhold i
forskriften som ble trukket frem var:
o Studieårets inndeling
o Regelen om at emner (campus Ås) skal være et multiplum av 5
sp.
o Muligheter for automatisk begrunnelse for eksamenskarakter
o Ekstern sensur – gjennomgang av ordning ved NMBU
o Kapasitet på laboratorier
o Etablere emnekoder på masteroppgaver for å kunne legge inn
obligatoriske aktiviteter som f.eks. start, midtveis og
sluttseminar.
Det ble understreket at det må tas hensyn til belastning på ansatte og
studenter og ikke legge listen for høyt denne første perioden.

Studieutvalget vedtok videre enstemmig å oppnevne Hans Ekkehard Plesser
som nestleder i utvalget.
Studiedirektøren hadde fremmet forslag om at det ikke skulle være tillatt å
stemme blankt ved stemmeavgivning i utvalget. Jon Frank (JF) fremmet
alternativt forslag til vedtak: Studieutvalget vedtar at det er tillatt å stemme
blankt ved stemmeavgivning i utvalget. Jon Frank sitt forslag ble vedtatt med
13 (LS, HN, MH, JF, SFR, FS, GG, LMR, WF, MR, ÅMK, ASH, AHN) mot 6 (RØ,
HEP, OV, EA, KM, HH) stemmer.

Vedtak/innstilling:
Studienemnda oppnevner Hans Ekkehard Plesser som nestleder i
Studieutvalget.
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
Studieutvalget vedtar at det er tillatt å stemme blankt ved stemmeavgivning i
utvalget.
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SU-sak 3/2014 Eventuelt
Vedtak/innstilling:

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.
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