
Universitetet i Stavanger 
Møtebok 
 

Møtereferat: Utdanning og læringsmiljø, 25.05.2022 
1 

 

  
 

 

Møtebok 

frå 

utdanningsutvalet 

 Møtestad: AR 401 
 Tid: 25.05.2022 kl. 10:30 

 
 
 

 
Fylgjande faste medlemmer møtte: 
 
Marit Alstveit 
Sara Bianca Beitz 
Hallgeir Bø 
Astrid Birgitte Eggen 
Elisabeth Enoksen 
Mohammed Abdullah Hassan 
Aslaug Mikkelsen  
Brita Strand Rangnes 
Martin Solheim 
Magne Olav Sydnes  
Vivi Vo 
Morten Wensberg  
Friederike Wildschütz 
 
Fylgjande medlemmer melde forfall: 
Sukina Khan Ali 
Fong Lee 
 
Fylgjande varamedlemmer møtte: 
Jan Terje Kvaløy 
 
 
Fylgjande observatørar møtte: 
 
Frode Leidland 
 
Frå administrasjonen møtte: 
 
Veslemøy Hagen, Eilef J. Gard, Stig Selmer-Anderssen 
  

 
Møtet vart leia av Astrid Birgitte Eggen 

 
 
  



 
 

Møtereferat: Utdanning og læringsmiljø, 25.05.2022 
 2 

Saksnr. Innhold U.off. Arkivnr. 
 

 UU 08/22 Godkjenning av innkalling  19/07149-59 

 UU 09/22 Møtebok 16.02.2022  19/07149-60 

 UU 10/22 Kvalitet i studieprogram, utgreiingsløyve for nye gradsstudier 2022  16/00884-18 

 UU 11/22 Revidering av forskrift om studier og eksamen ved UiS  17/01540-32 

 UU 12/22 Statistikk på begrunnelse og klage på sensur/formelle feil ved UiS  22/04893-1 

 KU 11/22 Informasjon fra prorektor  22/04572-1 

 KU 12/22 Utdanningsledelse ved UiS  22/04998-1 

 KU 13/22 Utdanning- og læringsmiljøprisen - tildeling  21/01731-18 

 KU 14/22 Tillitsvalgt-ordningen for studenter  22/04665-1 

 KU 15/22 Utdanningskvalitetsseminaret 2022  22/04987-1 

 KU 16/22 StOr orienterer  22/04982-1 

 KU 17/22 Studentombudet orienterer  22/04984-1 

 KU 18/22 Utdanningsdirektøren orienterer  22/04671-1 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
  



 
 

Møtereferat: Utdanning og læringsmiljø, 25.05.2022 
 3 

UU 08/22 Godkjenning av innkalling 
 
Utvalsleiar minna Rune Giske, som døydde 8. mai. Han var medlem av utvalet frå 1. august 2019. 
 
Vedtak:  
Innkallinga er godkjend. 
 
 
UU 09/22 Møtebok 16.02.2022 
 
Vedtak:  
Møteboka er godkjend. 
 
 
UU 10/22 Kvalitet i studieprogram, utgreiingsløyve for nye gradsstudier 2022 
 
Utvalsleiar innleia og gjekk gjennom saka. Det er søkt om utgreiingsløyve for åtte nye program. UiS har ikkje 
nye studieplassar til dei nye programma. Det er gitt utgreiingsløyve fordi dei er godt grunngjevne ut frå trong 
og strategi. Men det er ikkje sjølvsagt at alle søknader om akkreditering og etablering vert lagde fram for 
utdanningsutval og styre.   
 
Utdanningsdirektøren orienterte om at dei siste seks åra har ein i sak om kvalitet i studieporteføljen skrive at 
etablering av nye bachelorstudier bør prioriterast. 
 
Utvalet hadde fylgjande kommentarar: 
 
Prodekan for utdanning ved HH UiS meinte det er trong for betre samordning og etterlyste forum for å 
diskutera tverrgåande prosessar mellom fakulteta.  
 
Utvalsleiar la til at det ikkje er ein formalisert prosess, men det vert teke opp i rektormøtet og i dialogmøte 
kva planar fakulteta har for nye studier. Der er ei rekkje møtepunkt om nye studier. Så kan det diskuterast 
om det skulle vore innført eit nytt møtepunkt for slike diskusjonar. Samtidig er dette ei flott liste, og det er 
bra at fakulteta vil laga nye program. Men, studieprogram inn tyder studieprogram ut! 
 
Vedtak:  
Utdanningsutvalet tek saka til orientering.  
 
 
UU 11/22 Revidering av forskrift om studier og eksamen ved UiS 
 
Utdanningsdirektøren innleia og takka arbeidsgruppa som har utarbeidd framlegget.  
 
Diskusjonen i saka knytte seg til nokre område i forskrifta. 
 
Kortare sensurfrist 
Representantar frå fakulteta gjekk mot å korta ned sensurfristen for bachelor- og masteroppgåver, medan 
studentrepresentantar støtta utdanningsdirektøren sitt framlegg. Det vart sett fram eit alternativt framlegg til 
vedtak: Ti veker for masteroppgåve, og fire veker for bacheloroppgåve. 
 
Det vart stemt over tre framlegg med fylgjande resultat: 
 

- Utdanningsdirektøren sitt framlegg i saka. 2 stemmer. 
- Nytt framlegg i møtet. 10 stemmer.  
- Ingen endring. 3 stemmer.  

 
Eksamensforsøk i rettsvitskap 
Det vart sett fram eit forslag om overgangsordning. Dette framlegget fall med tre stemmer mot 11 for 
utdanningsdirektøren sitt framlegg i saka.  
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Det vart sett fram eit forslag om å fjerna fylgjande setning i § 2-2 b): «Selvstendig arbeid på mindre enn 10 
studiepoeng som er levert ved andre institusjoner kan ikke danne grunnlag for tildeling av graden bachelor.» 
Forslaget vart sendt tilbake til arbeidsgruppa som har laga framlegg til revidert forskrift.  
 
Vedtak:  
Utdanningsutvalget sluttar seg til endringar i forskrift om studier og eksamen ved UiS, inkludert 
endringsforslaget som vart lagt fram i møtet, og tilrår styret å vedta endringene som føreslegne. Endringane 
trer i kraft frå 1. august 2022. 
 
 
UU 12/22 Statistikk på begrunnelse og klage på sensur/formelle feil ved UiS 
 
Seniorrådgjevar frå utdanningsavdelinga, divisjon for utdanning, orienterte om utvikling i talet på krav om 
grunngjeving av karakter og klager, sidan dette vart digitalisert i 2018. 
 
Vedtak:  
Utdanningsutvalet tek saka til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Felles møte utdanningsutvalet og læringsmiljøutvalet 
 
 
 
KU 11/22 Informasjon fra prorektor 
 
Prorektor Astrid Birgitte Eggen orienterte om aktuelle saker fra sektoren, både nasjonale og internasjonale.  
 
Vedtak:  
Utvalgene tar saken til orientering. 
 
 
KU 12/22 Utdanningsledelse ved UiS 
 
Elementene fra sak KU 11/22 - Informasjon fra prorektor inngikk i framlegget av sak KU 12/22 - 
Utdanningsledelse, og de to sakene ble behandlet under ett av utvalgene. Hovedvekten var på 
utdannelsesledelse, internasjonale, nasjonale og lokale trender og fokusområder.  
 
Vedtak:  
Utvalget tar saken til orientering. 
 
 
KU 13/22 Utdanning- og læringsmiljøprisen - tildeling 
 
Saken er unntatt offentlighet fram til prisutdelingen, og ble behandlet i lukket møte der bare medlemmene 
var til stede. Angående selve prosessen rundt utdannings- og læringsmiljøprisen framkom blant annet 
følgende: 
 

• Det savnes informasjon om komiteens vurdering av hvordan den enkelte kandidat oppfyller 
tildelingskriteriene. 

• De øvrige nominerte presenteres etter at prisen er utdelt. Dette er viktig ikke minst når kandidatenes 
nomineringsbakgrunn er så klare eksempler til etterfølgelse som tilfellet er i år. 
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(Utvalgenes øvrige behandling av priskomiteens rapport og forslag er unntatt offentlighet fram til 
prisutdelingen.)  
 
Vedtak:  
(Utvalgenes vedtak er unntatt offentlighet fram til prisutdelingen.) 
 
 
KU 14/22 Tillitsvalgtordningen for studenter 
 
Det gikk fram av saksgjennomgangen at styrets vedtak om at alle tillitsvalgte skulle velges. Vedtaket har ført 
til at det har vært vanskelig å velge studentrepresentanter, spesielt på emner med få studenter. 
Utdanningsdirektøren ønsker derfor at det skal åpnes for at tillitsvalgte også kan oppnevnes, men at valg skal 
være førstevalget.  
 
Under behandlingen ble det foreslått at siden valg skal være førstevalget, så måtte rekkefølgen på de to 
begrepene byttes om i forslaget til vedtak. Utvalgene gikk enstemmig inn for det justerte vedtaket. 
 
Vedtak:  
Utdannings- og læringsmiljøet tilrår styret å endre pkt 2 i vedtaket fra US sak 44/20 til: De tillitsvalgte blir 
enten oppnevnt eller valgt. 
 
 
KU 15/22 Utdanningskvalitetsseminaret 2022 
 
Utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget arrangerer sammen med utdanningsdirektøren og prorektor for 
utdanning et utdanningskvalitetsseminar hvert år. Utvalgene behandlet i denne saken opplegget for årets 
seminar. Seniorrådgiver fra utdanningsavdelingen orienterte om saken og det foreslåtte temaet, som var 
Grønn omstilling og bærekraft i utdanningene. Utvalgene ga bred tilslutning til temaet, og også til at 
ordningen med at to representanter fra utdanningsutvalget sammen med to representanter fra 
utdanningsutvalget samt prorektor for utdanning og utdanningsdirektøren gjennomfører 
utdanningskvalitetsseminaret høsten 2022.  
 
Disse ble oppnevnt til å delta i planlegging og gjennomføring av seminaret: 
Sara Bianca Beitz 
Egil Kristensen 
Elisabeth Enoksen 
 
Vedtak:  
Utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget arrangerer utdanningskvalitetsseminar høsten 2022. Tema for 
seminaret er Grønn omstilling og bærekraft i utdanningene. To representanter fra UU, sammen med to 
representanter fra LU, utdanningsdirektøren og prorektor for utdanning organiserer og gjennomfører 
seminaret. 
 
 
KU 16/22 StOr orienterer 
 
Nestleder for læringsmiljø i StOr orienterte blant annet om gjennomførte og pågående valg til sentrale styrer, 
råd og utvalg. Valgene av representanter til universitetsstyret og utdanningsutvalget var gjennomført, og valg 
av representanter til læringsmiljøutvalget pågikk.  
 
Vedtak:  
Utvalgene tar studentorganisasjonens orienteringer og innspill til orientering. 
 
 
KU 17/22 Studentombudet orienterer 
 
Saken utgikk i det studentombudet meldte forfall. 
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KU 18/22 Utdanningsdirektøren orienterer 
 
Utdanningsdirektøren la fram saken, som orienterte om den nye utgaven av NOKUT sine kvalitetsområder 
for studieprogram, og om NOKUT sine kommende seminarer om periodisk evaluering av studieprogram og 
om kravene til systematisk kvalitetsarbeid og akkreditering av studietilbud. Videre ble det orientert om årets 
tilstandsrapport for høyere utdanning som ble lansert av ministeren for forskning og høyere utdanning to 
uker tidligere, om den kommende konferansen om digital kompetanse og livslang læring for bærekraftig 
omstilling i Norden i regi av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, og om ECIU University sin 
søknad om finansiering gjennom den nye finansieringsrunden i Erasmus+-programmet. 

Utdanningsdirektøren informerte også om universitetets arbeid med mottak og støtte til ukrainske 
flyktninger gjennom særskilte tiltak rettet mot disse, og om det nye digitale systemet for emneevaluering som 
gikk over fra pilot til aktiv drift samme uke som utvalgsmøtet ble avholdt. Det vil utarbeides en rapport som 
vil bli lagt fram for utvalgene, og utdanningsutvalget vil i løpet av høsten vurdere om og i hvilken grad 
systemets rapporter skal distribueres. 
 
Vedtak:  
Utvalgene tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
 
 
 


