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SU-sak 27/2014 Godkjenning av dagsorden og
godkjenning av møtebok 22.10.2014.
Vedtak:
Møtebok godkjent. Det ble påpekt at det var ugunstig at møtet ble flyttet fra
Adamstuen til Ås.

SU-sak 28/2014 Prosess med programporteføljen
2015/2016
Dokument:
Saksframstilling:
Vedtak:



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:

SU-sak 29/2014 Evaluering av NMBUs studieprogrammer
Dokument:
Saksframstilling:

Vedlegg:
1. Mal studieprogramrapport

Vedtak:
 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.
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SU-sak 30/2014 Endringer i NMBUs forskrift om opptak,
studier og eksamen
Dokument:
Saksframstilling:

Vedlegg:
1. Forslag til endringer i forskrift om opptak, studier og eksamen ved
NMBU
2. Studenttingets resolusjon om revidering av reglement for ny
eksamen
Studieutvalget gikk igjennom arbeidsgruppens forslag til endringer i
forskriften. Studieutvalget ga sin tilråding til de fleste forslagene. Punkter som
ble endret i forhold til forslag til vedtak, punkter som ikke ble avklart og nye
punkter som ble påpekt fremkommer av vedtaket.

Vedtak:
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 UHloven 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 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.
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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.
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.

SU-sak 31/2014 Læringssenter ved NMBU
Dokument:
Saksframstilling:

Vedlegg:
1. Notat fra Geir Arne Rossvoll datert 18.11.2014
2. Presentasjon av Jenna Mertz

Vedtak:
Studieutvalget gir sin tilslutning til videreutvikling av læringssenteret ved
NMBU, i tråd med notat datert 18.11.14.

SU-sak 32/2014 Praksisopphold gjennom Erasmus +
Dokument:
Saksframstilling:
Saken ble ikke behandlet. Utsatt til neste møte.

SU-sak 33/2014 Evaluering av studieutvalget
Dokument:
Saksframstilling:
Saken ble ikke behandlet. Utsatt til neste møte.

SU-sak 25/2014 Orienteringssaker
1. Status i UH-sektoren, digitalisering av eksamen. Utsatt til neste møte
2. Studieguide 2015/2016. Presentasjon sendes til medlemmene i
utvalget.

SU-sak 12/2014 Eventuelt
Ingen innkomne saker
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