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MØTEPROTOKOLL  
 

Utdanningsutvalget 
 
Dato: 23.09.2021 kl. 12:15 
Sted: Teams 
Arkivsak: 17/02085 
Til stede:  Stig Tenold, Jørgen Haug, Lars Ivar Oppedal Berge, Claudia Förster 

Hegrenæs, Vidar Schei, Gernot Doppelhofer, Jan I. Haaland, Trond 
Vegard Johannessen, Astrid Foldal, Frank Mortensen, Kjetil Sudmann 
Larssen, Gustav Kvalsund Nybø, Oliver Wahlquist, Ida Carine Haugen 
Kreutzer 

Forfall:  Kjell Ove Røsok, Iver Bragelien, Jorun Gunnerud 
Andre: Linda Petrine Rutledal (sak 15/21), Inger Dagestad (sak 18/21),  

Heidi van Wageningen  
Annet: Kjell Ove Røsok og Iver Bragelien sendte innspill til sak 18/21 på mail.  
Protokollfører: Merete Ræstad 

 
 

SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

17/21 17/03138-40 Godkjenning av innkalling og saksliste 5/21 2 

18/21 21/03892-1 Endring i UH-loven angående krav til bruk av sensorer 2 

19/21 17/03137-31 Eventuelt 5/21 3 

Orienteringssaker 

14/21 19/02328-6 Orientering om prosessen mot AACSB-akkreditering 3 

15/21 20/00385-21 Status for Engage.eu - prosjektet 3 

16/21 18/00613-28 Prorektor orienterer 5/21 4 

 
 
Bergen, 23.09.2021 
 
 
Stig Tenold 
møteleder 
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VEDTAKSSAKER 
 
17/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 5/21 
Behandlet av Møtedato Sak nr. 
1 Utdanningsutvalget 23.09.2021 17/21 

 
 
Vedtak  
Utvalget godkjenner innkalling og saksliste 5/21 
 
 
 
18/21 Endring i UH-loven angående krav til bruk av sensorer 
Behandlet av Møtedato Sak nr. 
1 Utdanningsutvalget 23.09.2021 18/21 

 
 
 
Møtebehandling 
Prorektor orienterte om saken.  
 
Endringene i UH-loven pålegger NHH å ha to sensorer på alle eksamener der det skal gis 
bokstavkarakter. Dette ble vedtatt av Stortinget, på tross av at de fleste universiteter og 
høyskoler uttalte seg negativt.  
 
NHHs «Retningslinjer for eksamen og sensur» må endres for å imøtekomme det nye kravet. 
Når en slik endring først skal gjøres, ønsker man en gjennomgang av retningslinjene som 
sådan for å se om det er mulig å bedre kvalitetssikringen av eksamen og sensur. Det vil bli 
nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på retningslinjene for kvalitetssikring av eksamen.  
 
Kommentarer fra utvalget: 

 Det positive med to sensorer er at bedømmingen kan bli mer balansert og mer 
rettferdig, og at det kan bli færre klager på eksamensresultatene.  

 Utfordringen er hvordan man skal kunne ivareta mangfoldet av vurderingsformer, og 
variasjon anses å være positivt.  

 Studentene ønsker å ha flere vurderinger som grunnlag for sluttkarakter, i stedet for 
kun én vurdering som teller 100 %.  

 Mappevurdering kan bli utfordrende å gjennomføre.  
 Ikke alle vurderingssituasjoner krever to sensorer, det er en gammeldags måte å tenke 

på vurdering på.  
 Vi trenger en diskusjon rundt hvilke vurderingsformer man kan bruke.  
 De nåværende retningslinjene er veldig tilpasset den tradisjonelle tankegangen, med 

ren skole- eller hjemmeeksamen.  
 

 
Vedtak  
Prorektor utdanning setter ned en gruppe for å se på retningslinjer for kvalitetssikring av 
eksamen. Sammensetning og mandat baseres på diskusjonen i møtet. 



 

 3  

19/21 Eventuelt 5/21 
Behandlet av Møtedato Sak nr. 
1 Utdanningsutvalget 23.09.2021 19/21 

 
 
 
Det var ingen saker til eventuelt 
 
 
 
ORIENTERINGSSAKER 
 
O-14/21 Orientering om prosessen mot AACSB-akkreditering 
Behandlet av Møtedato O-Sak nr. 
1 Utdanningsutvalget 23.09.2021 14/21 

 
NHH har nå kommet så langt i prosessen fram mot en AACSB-akkreditering at tidspunkt for 
besøk av Peer Review Team (PRT) er tidfestet. Videre er vi i dialog med leder av PRT, Duro 
Njavro, og i innspurten med utarbeidelse av selvevalueringsrapporten (SER) som skal sendes 
inn i forkant av PRT-besøket.  
 
Noen viktige datoer 
Styrebehandling av SER:  2. november 2021 
Frist SER til AACSB:  3. desember 2021  
PRT-besøk:    3. - 6. april 2022 
 
Utvalget bes holde av datoene for PRT-besøket i 2022. Dette gjelder spesielt programlederne.  
 
 
 
O-15/21 Status for Engage.eu - prosjektet 
Behandlet av Møtedato O-Sak nr. 
1 Utdanningsutvalget 23.09.2021 15/21 

 
Ny prosjektleder for Engage.eu, Linda Petrine Rutledal, presenterte Engage.eu-prosjektet med 
fokus på utdanningsdelen. Hun svarte deretter på spørsmål fra Utdanningsutvalgets 
medlemmer. 
 
Avklaringer:  
 Tidshorisont 

- Inneværende prosjektperiode: november 2020 - november 2023 
- Våren 2022 vil det bli søkt om en forlengelse av prosjektet. Forlengelsen kan bli 

på inntil 6 år. Innebærer nye aktiviteter.  
 Målet er at samarbeidet med tiden vil påvirke den jevne studenten, men i første runde vil 

studentene bare merke at de får flere emner å velge blant, og at det kommer flere 
internasjonale studenter inn i enkeltemner.  

 Opptakskrav 
- NHHs deltagelse i alliansen vil ikke påvirke opptakskravene til NHHs nåværende 

programmer.  
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- Det vil bli egne opptakskrav for de studietilbudene (moduler/programmer) 
alliansen utvikler sammen.  

 Emnetilbudet 
- Man vil tilby fra eksisterende emneportefølje, men også utvikle nye emner i 

samarbeid med partnerne.  
- Et policy-dokument for «microcredentials» [minikvalifikasjoner] er snart ferdig. 

 Digital vs fysisk undervisning: Foreløpig vil emnene bli tilbudt digitalt, men med tiden 
kan man se for seg en kombinasjon.   

 Det er en egen arbeidspakke for forskning og nettverk. 
 Engage.eu er et ambisiøst og ekspansivt prosjekt, og det vil bli gitt mer informasjon om 

prosjektet etter hvert.  
 
 

 
O-16/21 Prorektor orienterer 5/21 
Behandlet av Møtedato O-Sak nr. 
1 Utdanningsutvalget 23.09.2021 16/21 

 
Prorektor orienterte om følgende saker: 
  
 Erfaringer fra Velkomstuken 2021 

Det vil bli utarbeidet et dokument om erfaringene fra Velkomstuken 2021, med vekt på 
hva som fungerte og hva som ikke fungerte. 
 

 Foreløpig opptaksrapport 2021 
Noen nøkkeltall fra årets opptak ble presentert. Utvalget får tilsendt presentasjonen i en 
egen mail. Det ble ikke gjennomført suppleringsopptak selv om møtt-tallene viste seg å bli 
under måltallet for BØA.  
 

 Pandeminytt 
Jfr. mail av 22.09.21: Fra og med mandag 27.09.21 kan man sitte på hvert sete i 
auditoriene, mens man avventer dette for grupperom og flate rom. Det understrekes at 
man fortsatt må ivareta smittevernreglene også utenom undervisningsrommene.  
Kommentar: Gjeldende smittevernregler må oppdateres. Det er håp om at de fleste 
tiltakene vil bli avviklet i nær fremtid.  
 

 Eksamensorganisering våren 2022 
Jfr. mail av 07.09.21: Hovedregelen vil være hjemmeeksamen også våren 2022, først og 
fremst for å få mest mulig forutsigbarhet. Det er mulig å søke om å få skoleeksamen i 
emner der særskilte grunner tilsier at det vil være gunstig.  
 

 Teaching spring 2022 
Jfr. mail av 13.09.21: Det er ikke et absolutt krav om at all undervisning skal 
gjennomføres digitalt våren 2022. Men erfaringen har vist oss at vi på kort varsel kan bli 
nødt til å tilby all undervisning digitalt. Alle faglærere oppfordres derfor til å ha et digitalt 
alternativ, slik at studenter som ikke kan være fysisk tilstede i undervisningen har en 
mulighet til å følge emnet og gjennomføre arbeidskravene.   
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 Språk i kommunikasjon fra prorektor 
Prorektor orienterte om variasjon i bruk av engelsk og/eller norsk i kommunikasjon med 
utvalget og med alle ansatte.  
 

 Status tidligere UU-saker 
- Endelig vedtak prorektor Sak 14/21 «Gjennomføring av sensur for 

masterutredninger».  
 

- Status for Sak 15/21 «Bachelor i økonomi og teknologi» 
Rektoratet ønsker å gå videre med dette. Det vil bli nedsatt en gruppe som vil få i 
mandat å se på hva som må til for å få etablert en ny bachelor, både når det gjelder 
omprioriteringer av ressurser og kostnader generelt.  
 

- Status for O-Sak 12/21 «Bruk av supplerende tildeling på statsbudsjettet 2021 - Lønn 
til studenter».  
Det er altså fremdeles midler igjen. Studentene kommer med flere forslag til tiltak.  

 
 
 


