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MØTEPROTOKOLL  
 

Utdanningsutvalget 
 
Dato: 10.06.2020 kl. 12:00 
Sted: Teams 
Arkivsak: 17/02085 
  
Til stede:  Linda Nøstbakken, Kristin Rygg, Endre Bjørndal, Kjetil Larssen, 

Astrid Foldal, Iver Bragelien, Hans Jarle Kind, Trond Vegard 
Johannessen, Lars Ivar Oppedal Berge, Jørgen Haug, Kjell Ove 
Røsok, Frank Mortensen, Per Manne, Finn Lucas Griggs, Sondre 
Andreas Mørk Eriksen 

  
Forfall:  Nora Therese Sageidet, Jorun Gunnerud  
  
Andre: Malin Arve, Hilde Rusten (Sak 12/20), Arild Schanke (O-sak 7/20)  
  
Protokollfører: Merete Ræstad 
  

 
 
 

SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

11/20 17/03138-27 Godkjenning av saksliste 4/20 2 

12/20 18/03292-3 Dobbelgradsavtalen med Vytautas Magnus University 3 

13/20 17/02085-65 Programmelding BØA 2019 3 

14/20 17/02085-66 Programmelding MØA og MRR 2019 4 

15/20 20/01425-1 Evaluering av Utdanningsutvalget våren 2020 6 

16/20 17/03137-23 Eventuelt 3/20 8 

Orienteringssaker 

7/20 19/00673-5 Video ved NHH - en statusrapport 11 
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8/20 18/00613-20 Prorektor orienterer 3/20 11 

 
 
Bergen, 10.06.2020 
 
 
Linda Nøstbakken 
møteleder 
 
 
 
 
11/20 Godkjenning av saksliste 4/20 
Behandlet av Møtedato Sak nr 
1 Utdanningsutvalget 10.06.2020 11/20 

 
 
 
 
Vedtak  
Utvalget godkjenner saksliste 4/20 
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12/20 Dobbelgradsavtalen med Vytautas Magnus University 
Behandlet av Møtedato Sak nr 
1 Utdanningsutvalget 10.06.2020 12/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Utdanningsutvalget tilrår at NHH terminerer avtalen med Vytautas Magnus University. 
 
 
Møtebehandling 
 
Seksjonsleder Astrid Foldal innledet med å vise til vurderingene i saksframlegget og ba om 
utvalgets innspill og kommentarer på tilrådingen om å terminere avtalen med Vytautas 
Magnus University. Det var ingen innspill til dette fra utvalgets medlemmer.   
 
 
Vedtak  
Utdanningsutvalget tilrår at NHH terminerer avtalen med Vytautas Magnus University. 
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13/20 Programmelding BØA 2019 
Behandlet av Møtedato Sak nr 
1 Utdanningsutvalget 10.06.2020 13/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingen tas til orientering 
 
 
 
Møtebehandling 
Programleder for BØA, Per Erik Manne, la fram resultatene for bachelorprogrammet for 2019 
og presenterte planer for 2020 og framover. 
 
 
 
Vedtak  
Meldingen tas til orientering 
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14/20 Programmelding MØA og MRR 2019 
Behandlet av Møtedato Sak nr 
1 Utdanningsutvalget 10.06.2020 14/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Utvalget tar meldingen til orientering 
 
 
Møtebehandling 
Programlederne Endre Bjørndal (MØA) og Kjell Ove Røsok (MRR) la fram resultatene for 
masterprogrammene for 2019 og presenterte planer for 2020 og framover.   
 
 
 
Vedtak  
Utvalget tar meldingen til orientering 
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15/20 Evaluering av Utdanningsutvalget våren 2020 
Behandlet av Møtedato Sak nr 
1 Utdanningsutvalget 10.06.2020 15/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Utdanningsutvalget støtter prorektors forslag til forbedringstiltak: 
  

‐ Ifm. hvert UU-møte – enten som presentasjon eller som vedlegg til saksdokument: 
o Kort informasjon om vedtak fattet basert på saker tatt opp i forrige UU-

møte/evt. videre arbeid som er satt i gang. 
o Oversikt over saker som er spilt inn siden sist (også de som ikke får plass på 

agendaen), samt saker som står «i kø» for kommende møter.  
 

‐ Prorektor må være tydeligere på vedtak – be folk aktivt ta stilling til om de støtter 
(eller går mot) for å sikre at alle står bak endelig vedtak. 
 

‐ Sette av mer tid til diskusjon i vedtakssaker i møtene og utvide møtetiden. 
Totimersmøter blir for korte. 

 
 
 
Møtebehandling 
I forkant av møtet ble det gjennomført en skriftlig evaluering av Utdanningsutvalget.  
Prorektor presenterte et sammendrag av resultatene og innspillene fra evalueringen og kom 
med forslag til tiltak. Dette dannet utgangspunkt for en diskusjon, hvor det kom fram 
ytterligere innspill til forbedringer av Utdanningsutvalgets virke.  
 
 
Innspill som kom fram i møtet:  

 Skille mellom hva som skal opp i UU og hva som skal tas i andre råd og utvalg som 
f.eks. referansegruppene.  

o Kommentar: referansegruppene har ikke så mange vedtak og er mer rigget som 
en diskusjonarena enn en arena for vedtak.  

 Innføre Strategiseminar slik styret har. ½-1 dag, uten vedtakssaker.  
 Tenke mer som «flipped classroom»: gode sakspapirer, evt plansjer sendes ut på 

forhånd, bruke mindre tid på saksframlegg i møtet, mer tid til diskusjon.  
  

Om prorektors vedtak:  
 Alle saker av strategisk art skal diskuteres i UU før det fattes vedtak.  
 Usikre på hvilke vedtak som blir fattet i etterkant av møtene og hva som da egentlig 

kommer ut av møtene.    
 Vedtakene må komme kjappere etter møtene 
 Vedtakene kan foretas tettere opp til avholdte møter slik at vedtakene kan sendes ut 

sammen med protokollen.  
 Vedtakene er interessante og bør kunne fattes i møtet, om man ikke trenger ytterligere 

informasjon/klargjøring. Krever godt beslutningsgrunnlag.  
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 Hvis prorektor ikke kan fatte vedtak i møtet, kan man innhente mer informasjon og 
fatte vedtaket i neste møte. 

 Hvis prorektor skulle ønske å fatte vedtak som bryter med UUs anbefalinger må det 
kunne argumenteres for det i møte.  
 

 
Vedtak  
Utvalget ber prorektor ta med seg innspillene som kom fram i møtet, sammen med 
resultatene/innspillene fra den skriftlige evalueringen, i arbeidet med å forbedre utvalgets 
arbeid totalt sett. 
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16/20 Eventuelt 3/20 
Behandlet av Møtedato Sak nr 
1 Utdanningsutvalget 10.06.2020 16/20 

 
 
 
 
Møtebehandling 
Det var fremmet tre saker til Eventuelt 

1. Zoom 
2. Leganto 
3. Undervisning høsten 2020 

 
1. Zoom 

Det er ønskelig å kunne bruke Zoom i undervisningen H20 for å gjøre undervisningen 
tilgjengelig for studenter som pga koronasituasjonen er forhindret fra å komme på 
campus (internasjonale studenter) eller ikke kan/tør komme på campus. Det ble stilt 
spørsmål om det var mulig å få til.  
 
Svar: 
Det arbeides med å få på plass utstyr og løsninger som gjør at dette kan gjennomføres 
H20.  
 

2. Leganto 
 
«På NHH starter vi med å digitalisere pensumlistene på høstens bachelorkurs. Fra 
våren 2021 satser vi på at alle bachelorkurs skal ha digitale pensumlister, høsten 2021 
skal alle masterkurs ha digitale pensumlister.» (Paraplyen) 
 
Høstens undervisning kan bli utfordrende mtp endringer ifm koronasituasjonen. Det 
ble derfor formidlet bekymring for at kravet om å innføre Leganto ville medføre en 
unødvendig stor arbeidsmengde for fagstab.  
 
Svar: 
 Man tilstreber at innføringen av Leganto skal medføre minst mulig arbeid for de 

faglige ifm dette i denne omgang. Litteraturlistene skal på sikt legges inn i Leganto 
samtidig som kursbeskrivelsene ferdigstilles. Det vil da være den enkelte 
kursansvarliges ansvar at det blir gjennomført.  
 

 For H20 har biblioteket lagt inn litteraturlisten (BØA) fra i fjor slik at det bare skal 
være å godkjenne/justere denne om det ikke er store endringer.  
 

 Biblioteket vil bli spurt om de kan legge inn litteraturlistene for alle programmene 
for V21 som en utvidet overgangsordning.  
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3. Høsten 2020 
 
Kapasitetsbegrensninger undervisningsrom H20 
Høsten 2020 venter vi flere studenter på campus enn normalt (økt søkning, flere 
studieplasser, enkeltkursstudenter, ingen utveksling). Pga koronasituasjonen vil det 
være begrensninger på antall studenter som kan få tilgang til undervisningsrommene 
samtidig, og det må derfor innføres adgangsbegrensninger. 
 
Følgende spørsmål/problemstillinger ble fremmet: 
 Hvordan skal vi gjennomføre adgangsbegrensningen?  

o Må man avvise studenter i døra?  
o Påmelding på forhånd? 
o Merke hvilke stoler i undervisningsrommene som skal være i bruk? 

 
 Hvordan skal man legge til rette for at de som ikke får plass rekker å logge seg på 

digitalt? Kan være at man må ha oppmøte en tid før undervisningen virkelig 
starter.  
 

 Hvordan få studentene til å møte på campus? 
Det ble uttrykt bekymring for at studentene ikke møter på campus fordi de ikke er 
garantert plass, og at det må gjøres en innsats for å få formidlet til studentene at det 
er en verdi i å møte på campus 

 
Svar/Informasjon:  
 Vi har oversikt over kapasitet/klasserom. Alle rom vil bli tatt i bruk, også rom som 

normalt står tomme.  
 Det vil bli utarbeidet smittevernsreglement og -rutiner, som deles med studentene 

og kursansvarlige før semesterstart.  
 Eiendom har ansvar for å merke rommene og hvilke stoler/plasser som kan 

benyttes. 
 De studentene som ikke får plass må følge undervisningen digitalt. 
 Hvis det trappes ned i begrensningene fra myndighetene sin side, vil det bli åpnet 

opp for at det kan være flere inn i undervisningsrommene samtidig.  
 

 Første versjon av timeplanene er lagt, og det er tatt høyde for 
kapasitetsbegrensningene. Instituttene vil bli bedt om å komme med 
tilbakemeldinger. Basert på tilbakemeldingene vil det bli laget en ny versjon av 
timeplanen.  
 

 Det vil bli laget noen prinsipper for gjennomføring av undervisning, som f.eks.: 
o Nye studenter/bachelorstudenter skal prioriteres. 
o Alle studenter skal helst ha tilbud om noe undervisning på campus hver uke.  
o De som er redde for å komme på campus skal ikke tvinges.  
o Alt som kan filmes skal filmes. 

 
 
 

 
 
Eksamen H20 



 

 10  

Følgende innspill kom opp relatert til eksamensavviklingen høsten 2020:  
 
 Ønske om å gå tilbake til vurderingskriteriene A-F, også for hjemmeeksamen. Det 

kan tas høyde for gjennom hvordan man lager eksamensoppgavene.  
 

 Må fortsatt være mulig å ta eksamen digitalt:  
o Det vil være noen som ikke kan eller ønsker å møte på campus. 
o Internasjonale studenter vil få dette tilbudet.  
o Gjør det enklere for enkeltemnestudenter som er i jobb.  

 
 
 
Det vil bli arrangert arbeidsmøter med undervisningsansvarlige og programledere før 
sommerferien for å legge mer konkrete planer for gjennomføring av undervisningen i 
høstsemesteret.   
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7/20 Video ved NHH – en statusrapport 
Behandlet av Møtedato Sak nr 
Utdanningsutvalget 10.06.2020 O-7/20 

 
Seniorrådgiver Arild Schanke ga en statusrapport for bruk av video i undervisningen ved 
NHH.  
  
Han viste til situasjonen på NHH før pandemien og hvordan den har påvirket oss, og hvilke 
tilbakemeldinger studentene har gitt gjennom kursevalueringene når det gjelder bruk av video 
i undervisningen.  

 
 
8/20 Prorektor orienterer 3/20 
Behandlet av Møtedato Sak nr 
Utdanningsutvalget 10.06.2020 O-8/20 

 
• Søknader og opptak: 

• Gode søkertall til BØA.  
• Usikkert hvor mange MSc-studenter som starter til høsten. På grunn av 

reiserestriksjoner og usikkerhet har alle fått tilbud om utsatt studiestart til 
2021. 

• Har gitt utgående masterstudenter tilbud om å fortsette studier ved NHH med 
poststudierett (MØA- og MRR-kurs) 

• Jobber mot å åpne opp også for eksterne og godt kvalifiserte kandidater, ved å gi disse 
tilgang til enkeltkurs uten å være tatt opp på studieprogram (MØA- og MRR-kurs) 

• NHH har fått 70 ekstra studieplasser, vil primært bruke disse på BØA 
 


