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Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap 

Innkalling og saksliste  

Utdanningsutvalget ved Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap (UU-FIN) 

Møtedato og tid: 15.februar kl. 12:15 – 14:00   Dato referat: 23.02.2022 

Innkalt til møtet: Brit Julbø (prodekan for utdanning FIN, leder),  Randi Holta (visedekan for utdanning, USN), Sven-Olai Høyland (datafag), Inger Beate 
Pettersen (innovasjonsfag),  Fredrik Hemmingsson (sikkerhet- og kjemifag),  Line Wergeland (bioingeniør), Mette Kusk Gillespie (miljøvitenskap),  Kristine Selvikvåg 
Lundervold (realfag), Harald Spångberg  (elektrofag), Ole Fartein Knutson Kolnes (byggfag), Jan Ove Mjånes (maskinfag),  Per E. Thorvaldsen (fakultetskontakt i ALU), 
Gro Sælemyr (studieadministrasjonen), Kristine Engan-Skei (studiekvalitet, sekretær), Ida Pettersen (student) 
 
Gjest på sak 5: Guro Kristin Øvsthus 
Mangler oppnevning: fakultetstillitsvalgte studenter 
 

Saksummer  Vedlegg/lenker Saksnavn Hva skjer i møtet 
  Kort presentasjonsrunde av møtedeltagerne.  

Saker til eventuelt meldes inn. 
Prodekan innleder 

    
1/22 Vedlegg: 

Saksnotat og 
fakultetsrapport 
 
 
 

Studiebarometeret 2021 
Resultatene fra studiebarometeret 2021 ble offentlige 8. februar på 
https://www.studiebarometeret.no/no/   
HVL har fått tilsendt rapporter for hvert studieprogram som har mer enn 6 svarende og en 
samlerapport for fakultetet. 

Vedlagt saksnotat oppsummerer noen av hovedfunnene for fakultetet. Vi har også lagt ved 
Studiebarometerrapporten for fakultetet. 

Har medlemmene i 
utdanningsutvalget  

- innspill hvordan fakultetet 
kan følge opp utfordringer 
på tvers av 
studieprogrammene? 

https://www.studiebarometeret.no/no/
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Referat:  
Det ble noe diskusjon rundt lavt skåret på tilknytning til arbeidslivet. Dette er gjenkjennbart både fra USN og på landsbasis. Kan arbeidslivsrelevans bli enda tydeligere i 
undervisningen? Det er gjort grep i både i noen emner og innenfor enkelte studieprogram som nå systematisk bruker gjesteforelesere, andre gjennomfører karrieredager 
knyttet til utdanningen/instituttet. Noen av disse initiativene er nye og forhåpentligvis får det utslag på studiebarometeret i 2022. 
 
Videre ble det påpekt at FIN har lavt skår på tilbakemeldinger fra faglærere og medstudenter, og at det kan være noe vi bør gå mer inn i. 
 
Studiebarometeret for 2021 viser at det fortsatt er mye å ta tak i. Det var kull 2020 som svarte i denne undersøkelsen og de har knapt hatt fysisk undervisning på campus.  
 
2/22  

 
 
 

Utvikling av studieporteføljen på FIN 
I møtet vil det bli det presentert en oversikt over det pågående arbeidet med å endre og 
opprette nye studietilbud på FIN.  
 
Utviklingsarbeidet bygger på initiativ fra fagmiljøene, samt føringer utenfra som intern 
rapport fra den periodiske evalueringen av samlet studieportefølje i HVL og Tildelingsbrev 
for 2022 til HVL fra Kunnskapsdepartementet. 
 

Utdanningsutvalget tar saken til 
orientering. 

Referat: Se slides som er lagt ved referatet. I tillegg orienterte Line Wergeland kort om arbeidet mot et masterprogram (tidligst mulig i 2024).  

3/22  Fagutviklingsmidler for 2022-2023 
I fjor ble det vedtatt at det er ledelsen på instituttene som tildeler fagutviklingsmidler 
(tidligere et ansvar hos utdanningsutvalget).  
 
Kriteriene for tildelingen i 2021-22 var: 

A. Utvikle, teste og evaluere studentaktive læringsformer 
B. Utvikle, teste og evaluere nye vurderingsformer 
C. Utvikle digitale læringsressurser som legger til rette for studentaktiv læring 
D. Utvikle digitale læringsressurser som muliggjøre undervisning på tvers av campus, og 

for andre studentgrupper enn heltidsstudenten (f.eks EVU) 
E. Utvikle læringsressurser på engelsk for å kunne tilby gode emnepakker og legge til 

rette for internasjonalisering 

Har medlemmene i 
utdanningsutvalget 

•  innspill til kriteriene for 
tildeling av 
fagutviklingsmidler? 

Referat: 
I søknadsskjemaet bør det legges inn at den som får tildelt midler forplikter seg til å dele erfaringene, enten med faggruppen eller i en fakultetssetting. 
Det bør være et kriterium som omfatter å utvikle laboratoriekurs i nye eller eksisterende emner.  Det er overlapp i punkt A og C. Det digitale er ikke lengre unikt, og punkt 
C kan derfor strykes.  

 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/hvl-uninett/Meetings/Details/535472?agendaItemId=207701
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/hvl-uninett/Meetings/Details/535472?agendaItemId=207701
https://www.regjeringen.no/contentassets/a51ecc138e1c4f85b66c490415771025/statsbudsjettet-2022-tildelingsbev-for-hogskulen-pa-vestlandet-.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/a51ecc138e1c4f85b66c490415771025/statsbudsjettet-2022-tildelingsbev-for-hogskulen-pa-vestlandet-.pdf
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4/22  FIN-konferansen 2022 
Fakultetet vil arrangerer konferanse som en avslutning av vårsemesteret. Per Thorvaldsen 
skal lede programkomitéen.  
Program for fjorårets konferanse: 
https://www.hvl.no/Vestibylen/organisasjonen/fakultet/fin/nyheiter/2021/mai/velkommen-
til-fin-konferansen/ 
 

Har medlemmene i 
utdanningsutvalget  

• innspill til tema for 
konferansen? 

• ønske om å delta i 
programkomiteen? 

Referat:  
Konferansen vil bli holdt 20. juni og overordnet tema er læring og undervisning. Forslag som kom opp i møtet: arbeidslivsrelevans (viktig tema det kommende 
profesjonsuniversitetet), studentaktiv læring, digitaliseringsstrategien ved HVL. Ellers har fakultetet flere pågående DIKU prosjekter som bør inviteres spesielt til å 
presentere. Som i fjor vil det gå ut en call for presentastions i god tid før konferansen. 
Ingen meldte seg til programkomiteen i møtet.  
 
I forlengelsen av diskusjon om tema, snakket utvalget om utfordringen med å få studentene tilbake til campus. For mange studenter er det å komme til et helt nytt sted, 
så da fungerer ikke oppfordringen om å komme tilbake. Ulike innfallsvinkler ble diskutert i møtet alt fra å la studentene reklamere for regnegrupper, en stor campusfest 
med discokule, egne klasserom på kveldstid, til å sende utfordringen ut til studenten selv og spørre hva de vil ha. 
 
5/22 Vedlegg:  

Tre ulike 
høringsdokument 

Høring på forskrifter i HVL 
 
To lokale forskrifter i HVL er under revisjon: opptaksforskriften og forskrift om studium og 
eksamen ved HVL. Fakultetet er oppfordret til å komme et med felles høringssvar til fristen 
11. mars. I vårt høringssvar vil vi både trekke fram de endringene vi støtter og de vi mener at 
ikke bør gjennomføres.  
Ledermøtet på FIN skal behandle fakultetet sitt høringssvaret på møtet 7. mars, slik at det 
når fristen 11. mars.  

Har medlemmene i 
utdanningsutvalget  

• innspill til punktene som er 
trukket fram i høringsbrevet 
eller til andre punkter i 
forskriftene? 

Referat:  
I møte ble følgende paragrafer diskutert:  

- § 9-2 Vurderingsformer, formuleringer om mappevurdering. Det var støtte til å opprettholde «prøve» som en del av mappevurdering. Randi fortalte at USN har 
begrepet «langsgående vurdering» der det blir gitt poeng underveis i emnet, men ordningen utfordres av administrasjonen. 

               Har kategoriene for vurderingsformer blitt for smale? Det er viktig å åpne for kombinasjon av digital og skriftlig eksamen, når det gir den beste vurderingen. 
- § 11-5 Eksamensforsøk: her er det foreslått en oppmyking av mulighet for fjerde forsøk. Det støttes. 
- § 11-1 Eksamenssted. Bør studentene enklere kunne få ta eksamen på en annen campus? 
- § 11-7 Trekk fra eksamen. Det er unødvendig med egen frist for masteroppgave. Det er enklere å huske dersom det er to uker i alle situasjoner. 
- Det ble ikke tid til å gå nærmere inn på § 11-16 Gruppeeksamen og § 13-3 Oppnevning av sensor, men dette er paragrafer vi vil se nærmere på. 

https://www.hvl.no/Vestibylen/organisasjonen/fakultet/fin/nyheiter/2021/mai/velkommen-til-fin-konferansen/
https://www.hvl.no/Vestibylen/organisasjonen/fakultet/fin/nyheiter/2021/mai/velkommen-til-fin-konferansen/
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Forslag til andre punkter som fakultetet bør melde inn på, kan meldes inn på epost til Brit Julbø innen 25. februar. 
 
6/22 Eventuelt 

 
Se siste del av sak 4 

Muntlig 
orienteringer:  
 

• Føringer for undervisning ved FIN er lagt ut på nettsidene: Arbeid med kvalitet i utdanningane ved FIN - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no) og på intranettet 
Vestibylen (under Viktige dokument rapportar og dekanvedtak): Strategi, planar og vedtak - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no) 

 
Faste orienteringer (dersom det har vært møter i utvalgene): 

- Orientering fra  utdanningsutvalget ved HVL 
- Orientering fra Koordineringsutvalget for ingeniørutdanningen (KUI) 
- Orientering fra Læringsmiljøutvalget 
- Orientering fra arbeidet til fakultetstillitsvalgte (FTV) / Studentrådet FIN. Utgår, ingen presentasjon i møtet. 
- Orientering fra Avdeling for læring og utvikling av undervisning  (ALU) 

 
 

https://www.hvl.no/om/organisering/fin/arbeid-med-kvalitet-i-utdanningane-ved-fin/
https://www.hvl.no/Vestibylen/organisasjonen/fakultet/fin/strategi-og-planar/
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/hvl-uninett/Boards/Details/247238
https://www.hvl.no/om/organisering/fin/rad-og-utval-ved-FIN/koordineringsutvalget-for-ingeniorutdanning/
https://www.hvl.no/om/utval/lmu/
https://www.hvl.no/alu/
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 Studiebarometeret 2021 

 
Studiebarometeret 2021 

Hva er studiebarometeret 

Undersøkelsen sendes ut i oktober hvert år til 2.- og 5. årsstudenter ved alle norske universiteter og 
høgskoler. De fleste spørsmålene i studiebarometeret vurderes på en skala fra 1-5, der 1 er ikke 
tilfreds og 5 er svært tilfreds. 

Studiebarometeret er et viktig innspill til kvalitetsarbeidet og i utvikling av studieprogrammet, men 
først og fremst et mål på hvordan det enkelte kullet opplever studieprogrammet. 

Korona: I 2020 og 2021-versjonen av studiebarometret er over en tredjedel av undersøkelsen 
relatert til undervisningssituasjon i koronapandemien.  
Samlet sett skiller ikke studentene på FIN seg fra de andre studentene på HVL i disse spørsmålene. 
 

Overordna resultat for HVL 

Når svarene i studiebarometeret aggregeres, legger de fleste svarene seg rundt 3-tallet. Fakultetene i 
HVL følger hverandre i hvilke deler høgskolestudentene er fornøyd og mindre fornøyd, se tabell 1. 

I år var samlet svarprosent på HVL 46 %, mens på FIN svarte 446 studenter på undersøkelsen (51 %). 

 
Tabell 1 Avdeling for studiekvalitet på HVL har her samlet verdiene fra spørsmålsbatteriene i Studiebarometeret 2021 i 
hovedområder. Snittverdiene er oppgitt for hvert fakultetet og for HVL samlet. Skalaen går fra 1-5. 

Årets verdier i Studiebarometeret ligner mye på fjorårets, mens kullene før koronapandemien var 
mer fornøyde. 

Verdien i overordna tilfredshet hentes fra et enkelt spørsmål i undersøkelsen «Jeg er, alt i alt, tilfreds 
med det studieprogrammet jeg går på». FIN har i år den samme snittverdien for overordna 
tilfredshet som året før: 3,8. I 2019 var snittet 0,2 høyere.  

 



Notat til utdanningsutvalget, FIN 
 Studiebarometeret 2021 

 
 
Tilknytning til arbeidslivet  

Spørsmål i denne delen av undersøkelsen handler om informasjonen studentene får om arbeidslivet 
og sammenhengen mellom arbeidsliv og utdanning, samt hvorvidt personer fra arbeidsliv og 
bedrifter er involvert i undervisningsopplegget.  

Snittverdi for temaområdet Arbeidslivsrelevans/Tilknytning til arbeidslivet er fremdeles lav på FIN, 
med et snitt på 2,9 (2020 var skåret 2,7). I fjor gjennomførte HVL den første spørreundersøkelse til 
studentene som går i tredje året på bachelor (2019 kullet). Snittskår for FIN på arbeidslivsrelevans 
kom ut med 3,1 i den undersøkelsen. Studentene er altså ikke særlig fornøyd med tilknytningen 
studieprogrammene har til arbeidslivet, hverken når de blir spurt i 3. eller 6. semester. 

Spørsmålene i Tilknytning til arbeidslivet er det det temaområdet i studiebarometeret 2021 som FIN 
skårer lavest på. 

 

Undervisning og forventninger 

To andre temaområder hvor FIN ligger lavt er Forventninger og Undervisning. Spørsmålene i disse 
temaområdene omhandler forventninger til å være forberedt til undervisning og i hvilken grad 
studentene skal være aktive i undervisningen og om undervisningen er engasjerende. Verdiene for 
disse temaområdene har ikke falt så mye samlet sett for koronaårene fra 3,5 til 3,4 på forventning og 
3,3 på undervisning. Det kunne vært verre og studenten har tro på at det blir bedre når vi ser på 
koronadelen av undersøkelsen. På spørsmål om nettundervisningen svarer 56 % av studentene at 
undervisningen ville vært bedre dersom det var mer fysisk undervisning. Kun 20 % mener at 
underviserne er flinke til å engasjere studentene i diskusjoner i nettundervisning.  

 

Faglig og sosialt miljø 

Når vi sammenligner årets skår på det faglige og sosiale miljøet med 2019 er det tydelig forskjell på 
studentlivet med og uten koronarestriksjoner:  
I 2019 var 40 % svært fornøyd med det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet, i år er 
det kun 25 % som er svært fornøyd.  

Det er ikke et like stort fall i andelen som er fornøyd på spørsmålet om 
- Miljøet mellom studentene og de faglig: fra 59 % til 47 % som er fornøyd eller svært fornøyd 
- Det faglige miljøet mellom studentene: fra 70 % til 59 % som er fornøyd eller svært fornøyd 

 

Hva gjør vi med resultatene fra Studiebarometeret  

Resultatene fra studiebarometeret behandles alle råd og utvalg knyttet til utdanning og 
utdanningskvalitet på HVL. Ulike deler av undersøkelsen vektlegges i ulike fora. For eksempel vil 
campusråd og Læringsmiljøutvalget (LMU) vektlegge resultatene i området det fysisk (og psykiske) 
læringsmiljøet. Studieprogramrådene skal se nærmere på overordnet tilfredshet, forventninger til 
studentene og kommentarer i fritekstfelt. Studieprogram som skårer lavere enn 3,2 følges opp med 
egne møter for klassen sammen med studieprogramansvarlig. 



Studieportefølje FIN

Status februar 2022



Periodisk evaluering i 2022

› Bachelor i ingeniørfag, data -> blir utsatt til 2023

› Bachelor i informasjonsteknologi -> blir utsatt til 2023

› Bachelor i ingeniørfag, brannsikkerhet

› Phd i datateknologi

Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap 2

• selvevaluering
• datasettfebruar statusmøtemai Supplerende 

evalsept. Avsluttende 
notatjanuar



Utviklingsarbeid

Februar: Rektors føringsbrev 
(nytt i 2022)

Mars: Dialogmøte med prorektor 
for utdanning

15.9 2022 
Søknad om 

utgreiing

15.9.2023 
Søknad om 

akkreditering

Utlysing
desember 

2023

Opptak 
høsten 
2024

15.9 2022 
Søknad om 

vesentlig 
endring

Utlysing
desember 

2022

Opptak 
høsten 
2023

Tidslinjer
Vesentlig endring Nytt program

Føringer



Pågående utviklingsarbeid - bachelor

Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap 4

Bachelor Frist i HVL Nytt Oppstart

Bachelor i HMS 15.9.2022 2023

Bachelor i elektro 15.9.2022 2023



Pågående utviklingsarbeid - master

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap ved HVL 5

Master Frist Nytt Planlagt 
oppstart

Master i bærekraftig energiteknologi Sendt til 
NOKUT 
15.9.2021

2022

Master i anvendt datateknologi og 
ingeniørvitenskap 15.9.2022

2023

Master innen bioingeniør * 2024

*neste steg for bioingeniør er søknad til styret om utgreiingsløyve (15.9). 
Søknad i 2022- > mulig med oppstart i 2024



Nye / fornyet studieprogram 2022

6

Bachelor Fornyet Nytt Oppstart
Bachelor i ingeniørfag, bærekraftig produksjon og 
sirkulær økonomi

2022

Stordmodellen for fagarbeidere, maskin 
(ikke studieplasser, direkte finansiert for to kull) 2022

Fleksibel utdanning for fagskoleingeniører, 
Elkraftteknikk

Avlyst i 2021 
-> 2022

Fleksibel utdanning for fagskoleingeniører, 
Automatisering med robotikk

Avlyst i 2021 
-> 2022

Nett- og samlingsbasert realfagskurs
(ikke studieplasser, direkte finansiert)

Pilot h2021    

-> 2022
Nett- og samlingsbasert forkurs
(ikke studieplasser, direkte finansiert) 2022

Master i bærekraftig energiteknologi Sendt til 
NOKUT 
15.9.2021

2022
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