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Orienteringer 

- Jorunn Stueland Nysted orienterte om arbeidsgruppe som skal å utvikle retningslinjer for 
sensorveiledning ved HVL. Første møte er gjennomført. 
 

- Orientering fra siste møte i KUI (Koordinerende arbeidsutvalg for ingeniørutdanningen ved 
HVL). se referat på nettsiden for KUI. 
 
 

- Gjennomføring av underveisevalueringen høsten 2018. Status på instituttene: 
Bygg: I år har flere faglærere tatt i bruk referansegruppe, med god erfaring  
Data og realfag: Referansegrupper i mange emner og ellers mal på SurveyXact (utsending blir 
koordinert av studiekoordinator)  
Brann og HMS: Referansegrupper er standarden. Det er vanskelig å få studentene til å stille 
opp i gruppene, men det kommer viktige og gode tilbakemeldinger 
Kjemi og Bio: standard mal (med noen redigeringer) i SurveyXact eller i form av dialog med 
studentene. 
Miljø og naturvitenskap: blokkundervisning gjør at det er utfordrende å få noe ut av 
midtveisevalueringen, men det blir gjennomført. Midtveisevalueringen er muntlige 
tilbakemeldinger. 
Maskin og marin: Både skjema via SurveyXact og andre metoder. Referansegrupper i 
Haugesund. 
 
 

SAK 9/18 Innspill til fakultetets strategi  
HVL skal utarbeide strategi for perioden 2018-20023 og fakultetene skal ha sine egne strategier.  
Prodekan for utdanning ba om innspill fra SKU til utdanningsområdet i fakultetsstrategien. Vedlagt er 
notatet ble gjennomgått i møtet. Notatet inneholder 15 mål og disse er i denne versjonen nummeret 
for å forenkle diskusjonen i SKU.  
Det ble stilt spørsmål om det bør utdypes hvordan vi skal må målene som skal inngå i strategien. En 
annen gjennomgående tilbakemelding var at mer må tallfestes, fordi det da vil bli synlig at det i 
mange tilfeller kreves økte ressurser. To punkter ble foreslått kuttet: Punkt 6 om å utvikle 
desentraliserte studietilbud og punkt 12 om målretta tiltak for å øke gjennomstrømming og hindre 
frafall.  
Det var støtte til de andre punktene og punkt 9 om å ta bruk digitale undervisning og 
vurderingsformer, samt øke den digitale kompetansen ble fremhevet som et viktig punkt for å øke 
kvalitet i utdanningene ved å satse mer på digitale deler. 

 
 

https://www.hvl.no/om/organisering/fin/koordineringsutvalget-for-ingeniorutdanning/


SAK 10/18 Høring på forslag til kvalitetssystem for HVL  
En prosjektgruppe nedsatt av Prorektor for utdanning har utarbeidet et forslaget til rammeverk for 
system for kvalitetsarbeid i utdanningene ved HVL. Til saken var det lagt ved høringsbrev, forslag til 
rammeverk og utkast til mandat for studieprogramråd.  
 
Fra SKU ønsket fakultetet spesielt innspill på de to alternative forslagene for hvordan 
studieprogramansvarlig skal håndtere sluttevalueringene i emnene, og om rammeverket tar hensyn 
til problemstillinger knyttet til utdanninger på flere campus.  
 
Innspill fra SKU: 
Det er ofte lav svarprosent på sluttevalueringer, og er det da hensiktsmessig å gjennomføre 
dialogmøter med emneansvarlig? Eller er det annet innhold som skal vektlegges?  
Fristen som er forslått i alternativ 2 for sluttrapport for emnene, 1.9 og 15.2, tar ikke hensyn til 
behandling av klager på karakter ikke er sluttført.  
 
I rammeverket er det foreslått at alle studieprogram på bachelor- og masternivå skal knyttes til 
studieprogramråd. FIN har over 30 studieprogram og ledergruppen har i innledende diskusjoner sagt 
at det er formålstjenlig å knytte flere program til hvert råd. Det ble stilt spørsmål om 
campusdimensjonen blir godt nok ivaretatt dersom disse rådene følger instituttlinjer. Det er uklart 
hvor mange studenter som bør inngå i rådene, dersom de ivaretar mange studieprogram. 
Studentene i SKU uttrykker behov for en arena dere de lett kan ta opp utfordringer på emnene. Vider 
mangler fakultetet både faglige og administrative ressurser (jf. bemanningsplanen) til å 
implementere den foreslåtte ordningen med studieprogramråd.  
 
Prodekan for utdanning tar innspillene som kom i SKU med i betraktning for fakultetet sin 
tilbakemelding på høringen. Høringsfristen er 28.10. Andre høringsinstanser tilknyttet fakultetet er 
instituttene, administrasjonssjef, studentråd og studenttinget. 
 
Når rammeverket er vedtatt, så skal en nettbaserte kvalitetshåndboka utvikles. Fakultetet er bedt om 
å gi innspill på faglig og administrativt ansatte som kan bidra til å teste kvalitetshåndboka. Mail 
kommer fra Brit.  
 
 
SAK 11/18 Sats for å sensurere bacheloroppgaver  
Dekanen har bedt SKU om å gi innspill på HVL sin fastsatte sats for å sensurere bacheloroppgaver. Se 
referatet  fra ID-møtet 30.08 2018, sak 06/H18 Orientering ved organisasjonene. 

Fakultetet har vedtatt at det skal brukes 6 timer som standard for å sensurere bacheloroppgaver. Det 
støttes av SKU.  
Det ble videre uttrykt et ønske om at satsen for masteroppgavene 60 studiepoengsoppgaver økes til 
mer enn 12 timer, slik det er fastsatt pr i dag.  
 
 
SAK 12/18 Prosess for å revidere studieforskrift og opptaksregelverk  
Rune Hjelmeseter orienterte om at arbeidet med å revidere HVL si studieforskrift og HVL sitt 
opptaksregelverk har starta opp. Begge prosessane startar med ein innspelsrunde, med frist 21. 
oktober. Forskriftene vil kome på høyring til fakulteta på eit seinare tidspunkt. 
 
 
  

https://www.hvl.no/Vestibylen/organisasjonen/fakultet/fakultet-for-ingenior-og-naturvitskap/referat-fra-id-mote-ved-fin/


Saksnotat til  
SAK 9 Innspill til fakultetets strategi, SKU-møte 17.10.2018 
 
Utdanning ved FIN 2018-2023 
Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap har en bred teknologisk og naturvitenskaplig fagprofil fra 
maskin- og marinfag, brann- og hms, elektrofag, data- og realfag, bio- og kjemifag og byggfag til 
innovasjon- og entreprenørskapsutdanning og utdanninger innen miljø- og naturvitenskap. FIN i 2018 
er et fakultet med høg kompetanse med omtrent 65 prosent fagansatte i førstestillinger og 15 
prosent fagansatte med professorkompetanse. Instituttene på fakultet arbeider høsten 2018 med å få 
en oversikt over de faglig ansattes sin utdanningsfaglige kompetanse. Fakultetet har også mange 
ansatte med bred erfaring fra næringslivet, og utdanningene ved de forskjellige campus kjennetegnes 
ved tett kobling med næringslivet i sin region.  
FIN har i 2018 hele 26 bachelorstudier fordelt på 4 campus. FIN har en del masterstudier i samarbeid 
med andre institusjoner, og 4 masterstudier med egen akkreditering (hvor Programvareutvikling er 
fellesgrad med UiB). Det er også sendt inn søknad til Nokut om egen akkreditering i Innovasjon og 
entreprenørskap. Fakultetet har PhD-program i Datateknologi, HVL har også inne en søknad hos 
Nokut om PhD-program innen ansvarlig innovasjon som FIN er involvert i. Fakultetet har noen etter- 
og videreutdanninger.  
Fakultetet skal i perioden 2018-2013 arbeide videre med å styrke utdanningene på alle nivå. FIN er 
avhengig av tett samarbeid med næringsliv og andre eksterne aktører både i etablering av nye og 
gjennomføring av eksisterende tilbud innen utdanning. Fakultetet skal ha strategisk samarbeid med 
klynger og nettverk i forhold til både utvikling og revidering av studietilbud og undervisning. 
 
HVILKE MÅL SKAL VI JOBBE MED FRAM MOT 2023 INNENFOR UTDANNING? 

1. Fram mot 2023 skal vi tilby utdanninger innen et bredt spekter av ingeniør- og 
naturvitenskap. Vi skal i samarbeid med næringsliv vurdere hvilke utdanninger vi bør ha på de 
forskjellige campus.  

2. Fram mot 2023 skal bachelorutdanningene våre fortsatt være praksisnære, relevante, FoU-
baserte og innovative. Bachelorutdanningene ved fakultetet er vår kjernevirksomhet.  

3. Bacheloroppgavene skal i stor grad være samarbeidsprosjekt med eksterne aktører. 
4. Fram mot 2023 skal vi tilby flere akkrediterte masterprogam. Det er et mål at vi skal ha tilbud 

om masterutdanning for alle våre bachelorstudenter. 
5. Fram mot 2023 skal vi videreutvikle de to PhD-programmene vi er involvert i. Det er viktig å 

etablere helhetlige utdanningsløp for å bidra til å realisere HVL sitt mål om universitetsstatus. 
6. Fram mot 2023 skal vi arbeide med å utvikle desentraliserte, fleksible studier som ikke er så 

sårbare for antall studenter pr campus. Det må videreutvikles gode modeller for blandet 
læring mellom e-læring og fjernundervisning. 

7. Fram mot 2023 skal vi ha økning av tallet på EVU-kurs. 
8. Fram mot 2023 skal vi jobbe med samordning av utdanninger på tvers av campus, men 

fortsatt tilby utdanninger tilpasset regionen på de forskjellige campus. Fokus er 
harmonisering der det er mulig og spesialisering der det er nødvendig. 

9. Fram mot 2023 skal vi arbeide målrettet for å ta i bruk digitale undervisning- og 
vurderingsformer der det bidrar til å øke kvalitet i utdanningene eller der det bidrar til økt 
robusthet og samhandling på tvers av campus uten at kvaliteten går ned. Vi skal øke den 
digitale kompetansen og kompetansen om datasikkerhet hos ansatte og studenter.  

10. Fram mot 2023 skal vi arbeide med rekruttering av studenter for å fylle de studieplasser vi 
har med godt kvalifiserte søkere. En av svakhetene som pekte seg fram i SWOT-analysen av 
FIN var konjekturavhengige søkertall, vi må arbeide bredt med rekruttering og 
omdømmebygging for å få mindre svingninger i søkertallene. 



11. Vi skal arbeide for et godt læringsmiljø og ett av tiltakene vi skal i gang med er FINstart for 
alle våre bachelorstudenter. FINstart skal gi tydelige rammer for mottaket av våre 
1.klassinger. Vi vil sikre at studentene blir kjent med klassen sin tidlig og kommer godt i gang 
med studiet sitt allerede fra første uke. FINstart er et tiltak for å øke trivsel og mestring, samt 
å redusere frafall i bachelorutdanningene. 

12. Instituttene skal jobbe målrettet med andre tiltak for å øke gjennomstrømning og redusere 
frafall i utdanninger på alle nivå. 

13. Antall vitenskapelig ansatte med formell praktisk pedagogisk utdanning skal økes. Forelesere 
ved FIN skal bruke framtidsrettet, kunnskapsbaserte og varierte læringsformer. 

14. Fagmiljøet skal ha koblinger til internasjonale nettverk. Alle gradsstudenter skal ha relevante 
avtaler for studentutveksling, og alle studietilbud skal ha momenter av internasjonalisering 
som for eksempel engelsk litteratur. Vi skal arbeide for å utvikle flere emner på engelsk. 

15. Fakultetet skal fram mot 2023 utvikle tydeligere utdanningsledelse på programnivå. 

God kvalitet i utdanningene skal sikres internt via kvalitetssystemet, eksternt ved å delta i faglige 
samarbeidsfora både nasjonalt og internasjonalt, gjennom et tett samarbeid med praksisfeltet, 
gjennom studentmedvirkning i ulike råd og utvalg, samt jevnlige interne og eksterne evalueringer. 
 
 


