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MØTEPROTOKOLL  
 

Utdanningsutvalget 
 
Dato: 06.05.2020 kl. 12:00 
Sted: Teams 
Arkivsak: 17/02085 
  
Til stede:  Linda Nøstbakken, Endre Bjørndal, Kjell Ove Røsok, Per Manne, 

Iver Bragelien, Kristin Rygg, Trond Vegard Johannessen, Lars Ivar 
Oppedal Berge, Hans Jarle Kind, Jørgen Haug, Kjetil S. Larssen, 
Frank Mortensen, Astrid Foldal, Finn Lucas Griggs, Sondre Eriksen, 
Jorun Gunnerud 

  
Forfall:  Nora Therese Sageidet, Tore Hellebø 
  
Andre: Malin Arve, Steffen Juranek (sak 8/20), Stella Angove (sak 8/20) 
  
Protokollfører: Merete Ræstad 
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Sted, 06.05.2020 
 
Linda Nøstbakken 
møteleder 
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Forslag til vedtak: 
 
Utvalget godkjenner saksliste 3/20 
 
 
Vedtak  
Utvalget godkjenner saksliste 3/20 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 
8/20 Status for arbeidet med NHHs nye Innovation School 
Behandlet av Møtedato Sak nr 
1 Utdanningsutvalget 06.05.2020 8/20 

 
 
Forslag til vedtak: 
Utdanningsutvalget gir sin tilslutning til NHHs nye Innovation School i Tyskland og anbefaler at 
arbeidet med å designe nytt program fortsetter. 
 
 
Møtebehandling 
Førsteamanuensis Steffen Juranek fra Institutt for foretaksøkonomi presenterte status for arbeidet med 
NHHs nye Innovation School.  
 
Piloten Innovation School ved UC Berkeley ble tilbudt NHHs studenter for siste gang sommeren 
2019. Etter at piloten ble avsluttet ble det tatt et initiativ til å bygge opp en ny Innovation School ved 
NHH. Den vil bli tilbudt i Tyskland, potensielt i samarbeid med Technische Universität München og 
Goethe Universität Frankfurt, med oppstart sommeren 2021. Fokus for NHHs nye Innovation School 
er innovasjon mellom bedrifter, innovasjonsledelse og innovativt entreprenørskap. 
 
Utdanningsutvalget ble bedt om å gi innspill og ideer til programmet for NHHs nye Innovation 
School. 
 
Innspill fra Utdanningsutvalget 
 
Generelt: Utkastet til opplegg for Innovation School i Tyskland ble tatt godt imot av medlemmene i 
utvalget, og de ga uttrykk for at det var nedlagt et imponerende stykke arbeid. Det er skissert en 
struktur rundt opplegget som vil bidra til et mer robust/bærekraftig opplegg enn det forrige. Videre:  

 Oppstartdatoen legges etter at eksamensperioden er avsluttet.   
 Opplegget må sees i sammenheng med andre Internship-planer 
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Antall studiepoeng: Det er ikke besluttet hvor mange studiepoeng opplegget skal gi, men det er 
foreslått 22,5 eller 30 stp for 10 uker. Det vil være en Boot camp i forkant og et evalueringsopplegg i 
etterkant av oppholdet som også må telle med i totalen. Innspill fra UU:  
 Studentene mente det var bra med 30 stp slik at opplegget utgjorde et helt semester, noe som ville 

gi mer fleksibilitet for studentene.  
 10 uker med praksis bør ikke gi like stor uttelling som et fullt semester. 15 stp vil være mer riktig.  
 Man må tenke seg godt om mtp antall studiepoeng man skal gi da det er vanskelig å endre det etter 

at man er i gang. Det må være rettferdig og gi lik uttelling som sammenlignbare kurs/opplegg. 

Økonomi: Ikke klart hvordan kostnadsfordelingen skal være (studenter, NHH, bedrifter, eksterne 
midler osv) NHH ønsker et slikt tilbud og vil bidra med det som trengs for at det skal gjennomføres, 
men ønsker eksterne midler inn og søker blant annet DIKU om finansiering. I tillegg planlegger NHH 
å søke KD om å få ta betalt av studentene i tilfelle dette blir nødvendig. Det ble argumentert for at 
gratisprinsippet bør gjelde og at studentene bare bør betale for reise og opphold. Videre ble det 
poengtert at det er åpning for studentbetaling når undervisning (stp) gis av en utenlandsk institusjon.   
 
Vedtak  
Utdanningsutvalget gir sin tilslutning til NHHs nye Innovation School i Tyskland og anbefaler at 
arbeidet med å designe nytt program fortsetter 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Forslag til vedtak: 
 
Utdanningsutvalget ber prorektor ta med seg innspillene som kom fram i møtet i det videre arbeidet 
med bachelorgraden.  
 
 
Møtebehandling 
Prorektor orienterte utvalget om planene rundt en ny bachelorgrad ved NHH med arbeidstittel 
«Bachelor i økonomi og teknologi». 
 
En av megatrendene som omtales i NHHs strategi er rask og kontinuerlig teknologisk endring. 
Denne trenden har også endret etterspørselen i høyere utdanning, og det etableres i økende 
grad program som kobler ledelses- og økonomifag med teknologi og digitalisering.  
 
Prorektor for utdanning ønsker å se på muligheten for å kunne tilby et slikt studium ved NHH.  
Ved å tilby to bachelorgrader med ulik profil vil man fange interessen til en større del av markedet og 
øke søkermassen totalt sett.  
 
Som grunnlag for arbeidet har det vært gjennomført et forprosjekt som har kartlagt denne typen 
utdanningstilbud i Europa. Det planlegges å nedsette en egen arbeidsgruppe som skal ta arbeidet 
videre.   
 
Forslaget skal luftes for styret på styremøtet i juni.  
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Innspill fra Utdanningsutvalget 
 
 Stort strategisk grep  

Viktig å ha med de overordnede tankene rundt ønsket om å tilby to og ikke én bachelorgrad. Det 
har lenge vært NHHs strategi å ha én bred bachelorgrad som grunnlag for en mastergrad med 
mange profiler, og det vil derfor være en stor strategisk endring å åpne opp for en ny bachelorgrad. 
Beslutningen må fattes i styret. Videre: 

o Viktig å forankre en slik beslutning i organisasjonen for øvrig. 
o Er dette vegen inn i framtiden for NHH?  
o BØA er veldig populært i dag, så vi trenger ikke dette for å øke interessen der. 
o Bedre å tilby flere teknologikurs på BØA eller et tilbud på masternivå (eks Master i 

teknologiledelse). 
 Kapasitet/ressurser 

o Hvor skal vi ta ressursene fra? Velger man å gå for dette velger man bort noe annet.  
o Har vi kapasitet? Selv om man tar studieplasser fra BØA, er det såpass mange studenter 

igjen at man trenger tilnærmet de samme fagressursene der som før. I så fall vil et nytt 
tilbud på bachelor kreve nyansettelser.  

 Fagområde/nivå/kurs  
o Hvis vi skal tilby to bachelorgrader må det utredes nøye hvilken type bachelorgrad det 

skal være. 
o Skal det være to ulike grader må det være en markant forskjell i innhold.   
o Valgfrie kurs i BØA kan ikke automatisk brukes som obligatoriske kurs på BØT da 

obligatoriske kurs må bygge på hverandre/inngå i en større sammenheng.  
 Adgang til master 

o Man vil ikke kunne bli siviløkonom ved å bygge på BØT slik kravene til siv.øk.-tittelen er 
i dag.  

o Betyr det at vi også åpner opp for at andre bachelorgrader som søkergrunnlag for MØA? 
 

Arbeidsgruppen må også inneholde studenter. 
 
 
Vedtak  
Utdanningsutvalget ber prorektor ta med seg innspillene som kom fram i møtet i det videre arbeidet 
med bachelorgraden.  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møtebehandling 
 
Det var ingen saker til eventuelt 
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[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Høsten 2020 
Vi vet ennå ikke hvilke koronarelaterte restriksjoner vi må forholde oss til, så vi må planlegge for 
ulike alternativer. 

 Kurstilbudsprosessen går som vanlig basert på ordinær undervisning og vurdering. Det vil 
komme en tilleggsbestilling til instituttene om nettbasert opplegg (undervisning og vurdering) 
for å ha en alternativ plan. 

 Seminarserie om nettbasert undervisning og vurdering (se Paraplyen for informasjon). 
 Filming: 

o Alle MØA-kurs skal filmes til høsten og vil bli tildelt undervisningsrom med kamera.  
o Alle obligatoriske BØA-kurs skal filmes. De går i klasserom der det allerede er 

kamera. Det blir ingen restriksjoner på filming i denne situasjonen.  
o Man vil undersøke mulighetene for filming av valgfrie BØA-kurs.  

 NHH har avlyst/utsatt utveksling for våre studenter H-20 (ekskl. dobbelgrad). Også all 
utveksling i CEMS-nettverket er utsatt til våren 2021. 

 Nasjonal dugnad der KD etterspør fleksible etter- og videreutdanningstilbud.  
o NHH har meldt inn tilbud om enkeltkurs på MØA og MRR. 

 Mulig å søke om ekstra studieplasser på eksisterende program pga rekordhøy søkning til 
høyere utdanning. Har søkt om plasser til BØA, men de kan omplasseres.  

Ny rådgiverstilling  
 Toårig prosjektstilling som skal jobbe med å tilby undervisningsopplegg fra NHH til 

videregående skoler. 
 Koordinatorrolle mot institutt/fagstab og mot utvalgte videregående skoler.  

AACSB 
AACSB har godkjent iSER3. Neste runde er en større rapport som forberedelser til besøk av Peer 
review team.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


