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REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET 31.01.2012 VED SV- FAKULTETET
Tilstede:

Medlemmer av KU:
- Eva Hærem (Prodekan for undervisning, leder)
- Einar Marnburg (Dekan)
- Jørn Varhaug (Instituttleder IMKS)
- Bjarte Ravndal (Instituttleder HHUiS)
- Kari Vevatne (Instituttleder IH)
- Dag Osmundsen (Representant fra NHS)
- Else Sauge Torpe (Representant fra Universitetsbiblioteket)
- Siv Una Hagen(Studentrepresentant)
- Stig Helleren (SV-administrasjonen)
- Janne Haugland (Referent)

Forfall:
-

Lone Litlehamar (Fakultetsdirektør)
Truls Engstrøm (Instituttleder NHS)
Svanaug Fjær (Instituttleder IS)
Aud Ellingsen (SV- administrasjonen)
Haakon Marius Strand(Studentrepresentant)
Morten Rønne (Nestleder Stor)

KUSV 01/12; Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte
Vedtak
Innkallingen og referat godkjennes
KUSV 02/12; Drøftning; Evaluering
Vedtak:
Instituttene velger selv hvordan de vil evaluere. Kvalitetsutvalget sikrer at det foretas evalueringer og
Dokumenteres i instituttenes kvalitetsrapporter
KUSV 03/12: Opptaksrapport
Stig Helleren informerte om opptaksrapporten. Noen grunnlagsdata fra det internasjonale opptaket til
masteren i hotell- og reiselivsledelse manglet dessverre i denne utsendelsen. Det ble informert om at
dette ville bli rettet opp før rapporten legges fram for fakultetsstyret til orientering i februar.
Utvalget gav utelukkende positive tilbakemelding ihht opptaksrapporten. Den var både innholdsrik og
informativ. Dersom kvalitetsutvalget skulle gi et råd for videre arbeid med neste opptaksrapport var det
ønskelig med mer informasjon på færre grafer.
KUSV 04/12; ORIENTERINGSSAKER;
•

Pedagogiske utviklingsmidler. Prodekan for undervisning informerte om at avklaring av sum blir
foretatt i fakultetsyre 25. februar. I tillegg gav vi tilbakemelding om at vi allerede nå har mottatt
en søknad om pedagogiske utviklingsmidler. Kvalitetsutvalget ville ta stilling til saken når det
foreligger avklart sum og en innstilling.

•

UiS Pluss; Rutiner for eksternt finansierte kurs. Det arbeides videre med å få etablert felles
rutiner i samarbeid med leder på UiS pluss.
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•

Søknad om utredning av nye studier og endringer i studieporteføljen med virkning fra høst
2013- Ved det samfunnsvitenskapelige fakultet. Her ble det diskutert hvilken rolle
kvalitetsutvalget skal ha i forhold til denne type saker, med tanke på sentrale føringer. Dette er
eksempler på type saker som må tas med i evalueringen av kvalitetsutvalget 12. juni 2012.

•

Bruk av undervisningsassistenter - brev fra dekan sendt utdanningsavdelingen. Fakultetet har
ikke mottatt svar fra UiS sentralt på sin henvendelse. Medlemmer i kvalitetsutvalget stilte
spørsmål til hvorfor vi ikke gjennomfører samme ordning som Teknat. Dekan presiserte her at
det ikke opprettholder kravet om likebehandling, og at dette er lovstridig i klagenemda. Dekan
avventer med å legge føringer før UiS sentralt har gitt tilbakemelding på fakultetets
henvendelse.

•

Programevaluering, status quo? Instituttene gav tilbakemelding om at arbeidet med
programevaluering er i gang. IMKS er i gang med å evaluere alle programmene. Opplegget
syntes å være formåltjenelig og ikke for tidkrevende. Instituttleder fra IMKS gav tilbakemelding
om at de andre instituttene gjerne må benytte seg av samme modell. Arbeidet med
programevaluering rapporteres i instituttenes kvalitetsrapporter.

•

Felles emnetilbud til utenlandske studenter; Kvalitetsutvalget ble enig om å nedsette en
arbeidsgruppe med representanter fra de ulike instituttene, fakultetet, og studentene for å se
på mulighetene for felles emnetilbud til utenlandske studenter.

KUSV 05/12; Møteplan i kvalitetsutvalget. Kvalitetsutvalget vedtok følgende møteplan for vår 2012:
31. januar, 20.mars, 24.april, 12. juni. Tidspunkt; 09:00- 11:30.
Eventuelt
• Studentene tok opp saken valg av tillitsvalgte. Det er fortsatt utfordringer knyttet til å
få på plass tillitsvalgte. Det er i hovedsak StOr sin oppgave å få på plass tillitsvalgte. Det er
likevel viktig med tanke på kvalitet at en velger tillitsvalgte. Kvalitetsrådgiver ved fakultetet vil
samarbeide med StOr om å få oversikt over hvor det mangler tillitsvalgte. I den anledning vil det
bli sendt ut en mail til instituttlederne, kontorsjefene og studiekoordinatorene hvor en forespør
om tillitsvalgte er på plass.
• I møte ble kvalitetsutvalgets rolle/ mandat diskutert. Dette skal behandles som en egen sak i
junimøtet. Det er ønskelig at kvalitetsutvalgets medlemmer melder saker som de ønsker skal
drøftes / behandles i kvalitetsutvalget.

Eva Hærem
Prodekan for undervisning

Janne Haugland
Kvalitetskoordinator
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