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Tilstede:
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Svanaug Fjær (Instituttleder IS)
Else Sauge Torpe (Representant for Universitetsbiblioteket)
Janne Haugland (SV-administrasjonen, referent)
Forfall.
Jørn Varhaug (Instituttleder IMKS)
Kari Vevatne (Instituttleder IH)
Einar Marnburg (Dekan)
Stig Helleren (SV-administrasjonen)
Siv Una Hagen (Studentrepresentant)
Haakon Marius Strand (Studentrepresentant)
KUSV 37/2012: Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.
Referat fra møte i kvalitetsutvalget 23.oktober 2012.
Vedtak:
Innkalling og referat ble godkjent.
KUSV 38/ 2012: Drøftingssak: UiS Brage som arkiv for bacheloroppgaver
Saken ble presentert av Else Sauge Torpe som medlem av kvalitetsutvalget, og representant fra
universitetsbiblioteket. Det ble diskutert om UiS Brage kunne benyttes som et arkiv for
bacheloroppgaven.
Vedtak:
Utvalget besluttet at UiS Brage ikke skal benyttes som arkiv for bacheloroppgavene.
KUSV 39/ 2012: Felles minimumsbeskrivelse for studiekoordinatorene på master.
Saken ble presentert av studiekoordinator Preben Hempel Lindøe. Utvalget stilte seg positive til
innholdet over arbeidsoppgaver i den felles fakultære minimumsbeskrivelsen, og behovet for at rollen
og arbeidsoppgavene synliggjøres og defineres. Diskusjonen i utvalget var sentrert rundt tidfesting og
prosentandel på arbeidsplanen. Kvalitetsutvalget diskuterte behovet for forhandlingsrom og individuell
tilpasning, og ønsket at det skulle stå at studiekoordinatorrollen skal telle som 20 % fremfor 25% på
arbeidsplanen.
Vedtak:
Kvalitetsutvalget anmoder om at felles fakultær minimumsbeskrivelse for studiekoordinatorer på
masternivå innføres med mulighet for individuell tilpasning og fleksibilitet på det enkelte institutt.
Studiekoordinatorrollen skal telle som 20% på arbeidsplanen.
KUSV 40/2012: ORIENTERINGSSAKER;
• Etablering av emnet veiledning for studentassistenter. Prodekan for undervisning informerte om det
er nedsatt en gruppe med representanter fra hvert av fakultetene, Uniped og en student som skal
arbeide med etableringen av emnet. Kvalitetsutvalget kom med mange innspill både på prosessen,
behov, forankring, formaliteter som må spilles inn til gruppen. Noe av kritikken gikk på hvorfor
emnet skal gi studiepoeng?
• Nomsa- evaluering. Kvalitetskoordinator opplyste om at det nå er nedsatt en gruppe som skal
evaluere nomsa -ordningen. Det er utarbeidet et eget mandat, og arbeidsgruppen skal være ferdig
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med sin evaluering innen 01.05.2013. SV- fakultetet er representert ved Marianne Gjerlaugsen.
Kvalitetsutvalget vil bli holdt orientert om evalueringen.
Kvalitetsrapport for utdanningsutvalget og for KLU- en todelt prosess. Utvalget ble informert om den
pågående prosessen knyttet til utfordringer når det gjelder todeling av kvalitetsrapportering,
henholdsvis en rapport for KLU (kvalitets og læringsmiljøutvalget) og en rapport for
utdanningsutvalget. Disse to rapportene er ikke relatert til hverandre. KLU rapporten er heller ikke
realitetsbehandlet i utvalget.
Orientering om menneskerettigheter MSA 250 på web. Prodekan for undervisning informerte om at
emnet MSA250 har gått 4 ganger som vanlig 10 studiepoeng kurs ved UiS. De første 3 gangene var
det obligatorisk på helse og sosialfag masteren, og anbefalt som valgfag i master i
samfunnssikkerhet med innretning i krisehåndtering og mulig valg i endringsledelse. Faget ble
senere utviklet for web av Ketil Fred Hansen og ble ikke annonsert noen andre steder enn på
www.UiS.no. Reelt hadde kurset 18 deltagere, 17 fullførte og 16 evaluerte kurset. Gode
tilbakemeldinger og økt gjennomstrømning.
Kvalitetsutvalget ved SV-fakultetet har denne høsten tilbudt en kursrekke i veiledning av bachelor
og masteroppgaver. Det humanistiske fakultet har bidratt med midler til filming av en kortversjon av
foredragene.
Dialogmøter med StOr. Studentene ønsker å delta mer aktivt inn i evalueringen- noe vi ønsker å
benytte oss av i 2013. I utvalget kom det også opp behovet for å inkludere linjeforeningene, dette
er vi i prosess med og har intensjon om å invitere linjeforeningen til « bli kjent» lunsj på nyåret.
Tiltak i forhold til det digitale læringsmiljø. SV - fakultetet utfordres på at vi må være mer offensive i
forhold til den digitale verden. Utvalget drøftet betydningen av dette og kom med kritiske innspill til
om dette nødvendigvis vil heve kvaliteten på det pedagogiske opplegget.

KUSV 41/2012: Eventuelt
Relatert til orienteringssaken om tiltak i forhold til det digitale læringsmiljø ble det fremmet et ønske om
at kvalitetsutvalget skal drøfte behovet for å innføre akademisk skriving som obligatorisk.
Erfaringsmessig har det vist seg at studentene i for liten grad får trening i å skrive, og når de da skal
skrive bacheloroppgaven og senere mastergradsoppgaven syntes dette å være særdeles utfordrende.
Studentene bør allerede i første semester ha tilbud om skrivetrening. Helt konkret ble det vist til at
andre universitet som Bergen (UIB) har benyttet en slik ordning der skrivetrening er obligatorisk.
Kvalitetsutvalget vil på et senere tidspunkt fremlegge en egen sak om dette.
Eva Hærem
Prodekan for undervisning

Janne Haugland
Kvalitetskoordinator
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