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Orienteringssaker

Sted, 19.02.2019

Linda Nøstbakken
møteleder

1/19 Godkjenning av protokoll 5/18 (11.12.18) og saksliste 1/19 (19.02.19)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
19.02.2019

Saknr
1/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner møteprotokoll 5/18 (11.12.18) og saksliste 1/19 (19.02.19).

Vedtak
Utdanningsutvalget godkjente møteprotokoll 4/18 (01.10.18) og saksliste 5/18 (11.12.18).

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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2/19 Ny ordning med såkornmidler til utvikling av undervisningen på NHH
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
19.02.2019

Saknr
2/19

Forslag til vedtak:
Utvalget tar saken til orientering

Møtebehandling
Frank Mortensen presenterer saken i møtet.
I budsjettet for 2019 ble det satt av 300.000,- til en ny ordning med såkornmidler til utvikling
av undervisningen. Ideen bak forslaget er spørsmål direkte fra forelesere om det finnes midler
sentralt de kan benytte til utvikling av undervisningen. Målet på sikt er at dette kan bidra til
flere eksterne prosjektsøknader.
Det eksisterer også midler i dag, blant annet hos instituttene og i administrasjonen. Det er
mulig at eksisterende ordninger og ressurser satt av til undervisning er noe
underkommunisert. Det finnes egne midler til kurs, kompetanseheving og konferanser som
ikke blir brukt opp. Såkornmidlene er ment å fange opp de behovene som ikke fanges opp av
andre ordninger internt og ekstern. Tanken er at det skal være lav terskel for å søke
såkornmidler.
Utvalget hadde følgende kommentarer:






Det ble lagt vekt på at den ressursen undervisere i størst grad ønsker for å kunne
utvikle kursene sine er tid, og det ble ytret ønske om å kunne benytte såkornmidlene til
å kjøpe seg fri fra undervisning for å videreutvikle kurs. Heller enn å bygge dette inn i
såkornsordningen, bør man vurdere å gi uttelling i belastningsregnskapet for denne
typen aktivitet.
Eksisterende ordninger bør kommuniseres bedre, og det kan gjøres enklere å søke ved
at undervisere melder inn behov, og så kan administrasjonen bistå i å finne ut hvilke
midler det passer best å søke fra.
Det er ønskelig å ha fokus på kunnskapsdeling. Det er positivt hvis de som mottar
såkornmidler kan evaluere i etterkant og dele informasjonen videre i organisasjonen.
Det ble diskutert hva som bør være kriterium for å motta såkornmidler. Et kriterium
kan være at det skal bidra til å nå NHHs strategi. En kunne også stilt kriterium som
bidrar til uttelling på FT-rankingen.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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3/19 MRR med siviløkonomtittel
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
19.02.2019

Saknr
3/19

Forslag til vedtak:
Vedtak utarbeides i møtet

Møtebehandling
Kjell Ove Røsok, programleder på MRR, presenterer saken i møtet.
I notatet fra IRRR og programleder for MRR gis det en anbefaling om hvordan
gjennomføring av toårig MRR kan kvalifisere for siviløkonomtittel og samtidig møte dagens
utdanningskrav til statsautorisert revisor, samt mulig nytt utdanningskrav i forslag til ny
revisorlov. Notatet viser til at studentene etterspør siviløkonomtittelen, og at
revisjonsselskapene som ansetter NHH-studenter etterspør den faglige bredden som kommer
med siviløkonomtittelen. Ved å tilby siviløkonomtittelen vil NHH kunne styrke seg i
konkurranse med andre MRR-program.
Utvalget hadde følgende innspill:
 Dette vil innebære mindre dybde og mer bredde i utdanningen siden en med dette
forslaget reduserer antallet dybdekurs fra ni til seks.
 Det ble stilt spørsmål ved om det er vurdert å legge MRR inn som en egen profil i
MØA. Det har blitt vurdert, men med MRR som et etablert og anerkjent program
ønsker IRRR å fortsette å beholde MRR som eget program.
 Det ble poengtert at forslaget har noen mulige ulemper for internasjonaliseringen.
Forslaget til studieplan vil vanskeliggjøre MRR-studentenes muligheter til å reise på
utveksling siden de med dette forslaget må ta kurs fra hovedprofilen på utveksling.
Det krever store administrative ressurser om en skal kunne ta hovedprofilkurs på
utveksling siden det er krevende å finne erstatninger for obligatoriske kurs. Dette er
også i strid med det som er praksis på MØA.
 Det ble stilt spørsmål til om en legger til rette for utveksling hvis det i praksis betyr at
studentene må velge mellom to av tre muligheter: siviløkonom, revisor og utveksling.
Så lenge en har reell mulighet til å velge mellom disse kan det argumenteres for at en
gjør det, selv om en ikke får mulighet til å velge alle tre. Det ble poengtert at dette kan
være tilstrekkelig for å oppfylle kravet om å ha en reell mulighet til å kunne reise på
utveksling, men spørsmålet er om vi da oppfyller egne ambisjoner knyttet til
internasjonalisering. Om forslaget vanskeliggjør utveksling vil det være i strid med
strategien. Seksjon for internasjonale relasjoner har utdypet dette i et notat som
ettersendes programleder på MRR.
 Omleggingen som foreslås kan realiseres uten en for stor ressursbruk akkurat i
overgangsfasen, men for å beholde et vindu for studentmobilitet vil det trolig kreve
mer ressurser.
 Det kom spørsmål til om NHH bør vente på lovendringen som er ventet å komme i
løpet av våren før man foretar store endringer, og da også lære mer om hvordan andre
institusjoner svarer på en eventuell lovendring. Det ble poengtert at denne
lovendringen har latt vente på seg, at vi ikke vet sikkert om den kommer i løpet av
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våren, og at vi derfor ikke bør vente. MRR må tilbys inntil en eventuell endring
kommer, og vi trenger et attraktivt studieprogram frem til ny lov har trådt i kraft.
Programleder på MRR anbefaler derfor ikke å vente på lovendringen.

Vedtak
Programleder for MRR og IRRR tar med seg utdanningsutvalget sine innspill i det videre
arbeidet.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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4/19 Informasjon om hvordan vi bistår studenter som har det vanskelig
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
19.02.2019

Saknr
4/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar vedlagte rutinebeskrivelse til orientering.

Møtebehandling
Jorun Gunnerud presenterer saken i møtet.
Studenter som har det vanskelig henvender seg til forskjellige personer, på ulike steder og på
ulike måter. Denne rutinebeskrivelsen er i hovedsak ment til bruk for studieveilederne, men
de bør også deles med organisasjonen slik at de ansatte vet hvem de skal sette i studentene i
kontakt med om det oppstår en situasjon der studenten har behov for oppfølging.
Medlemmene i utdanningsutvalget oppfordres til å ta dette videre.
Utdanningsutvalget hadde følgende innspill:
 Det ble stilt spørsmål til om vi burde hatt en lignende rutine for studenter som er på
utveksling. Studenter som ikke er her fysisk bør kanskje følges opp på en annen måte.
Innspillet følges opp av Jorun Gunnerud.
 Hvis det skal utarbeides en kortversjon av rutinebeskrivelsen kan dette gjerne
kommuniseres med studentforeningen og studentene.
 Rutinene bør også være lett tilgjengelige, for eksempel digitalt eller som en del av
informasjonen som distribueres til nyansatte.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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5/19 Prorektor orienterer 1/19
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
19.02.2019

Saknr
5/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar sakene til orientering.

Møtebehandling
Linda Nøstbakken orienterer om aktuelle saker. Inger Dagestad fra seksjon for eksamen var
tilstede i møtet og presenterte en oppsummering av eksamenssesongen.
-

NHH implementerer internship Abroad
Oppsummering av eksamenssesongen
Søkerrapport master
Studiebarometeret 2018

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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6/19 Eventuelt 1/19
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
19.02.2019

Forslag til vedtak:
Utarbeides i møtet.
Møtebehandling
Det ble ikke fremmet saker til eventuelt.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr
6/19

