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Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap 

Referat 

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

Møtedato og tid: 2. november   kl. 10:15 – 12:00     Dato referat: 9.11.2021 

Til stede i møtet: Brit Julbø (prodekan for utdanning FIN, leder),  Randi Holta (visedekan for utdanning, USN), Lars Petter Helland (datafag),    
Mette Kusk Gillespie (miljøvitenskap), Fredrik Hemmingsson (sikkerhet- og kjemifag),  Line Wergeland (bioingeniør),  
Kristine Selvikvåg Lundervold (realfag), Harald Spångberg  (elektrofag), Ole Fartein Knutson Kolnes (byggfag), Jorunn Stueland Nysted (maskinfag),   
Per E. Thorvaldsen (fakultetskontakt i ALU), Gro Sælemyr (studieadministrasjonen), Kristine Engan-Skei (studiekvalitet, sekretær),  
 
Forfall:  Jan Ove Mjånes (maskinfag),  Sven-Olai Høyland (datafag), Inger Beate Pettersen (innovasjonsfag), Ida Pettersen (fakultetstillitsvalgt, student) 
 
Gjest på sak 14/21: Erik Kyrkjebø 
 

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

Saker til eventuelt meldes inn. 
Prodekan innleder 

  Ingen sak ble meldt til eventuelt  
14/21 Vedlegg:  

mandat for 
studieplankomiteen 
 
 

Master i anvendt datateknologi og ingeniørvitenskap 
Det er satt ned en studieplankomité for å utvikle et nytt masterprogram i anvendt 
datateknologi og ingeniørvitenskap. Mandatet for komiteen er lagt ved 
innkallingen.  

Erik Kyrkjebø vil gi en kort presentasjon av 
planene for det nye masterprogrammet. 
 
Vi åpner for innspill, spørsmål og 
kommentarer til presentasjonen. 

Referat:  
Erik Kyrkjebø, som er del av skrivegruppen i studieplankomitéen, presenterte planen for det nye masterprogrammet. Dette er en bred master som vil være relevant for 
alle ingeniørutdanningene, samt kandidater med bachelor i realfag med tilstrekkelig programmering og matematikk. Kandidatene skal ut i arbeidslivet med en 
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tilleggskompetanse utover ingeniørkompetansen, men vil først og fremst jobbe som ingeniører. Kompetansen i datateknologi er fremtidsrettet og utvider 
ingeniørkompetansen. Masterprogrammet i programvareutvikling har et smalere opptaksgrunnlag og er rettet mot dataingeniør, informasjonsteknologi og informatikk. 
 
Det ble påpekt at opptakskravene til det nye masterprogrammet kan bli utfordrende for noen av ingeniørutdanningene. Det er vanskelig å gi rom i studieplanen til både 
MAT301 Flerdimensjonal analyser (matematikk 3), ING201 Programmering for ingeniører og et nytt emne ING20x avansert programmering, i tillegg til nok tekniske 
spesialiseringsemner i bachelorprogrammene. Vi bør ikke lage et løp som krever at studentene har 185 studiepoeng i bachelorgraden. Hvor mye omrokkeringer som skal 
gjøres i bachelorprogrammene, avhenger av hvor stor interessen er blant studentene for masterprogrammet i det enkelte studieprogrammet. Det ble diskutert om det er 
en løsning å ha programmeringsspråket Python i stedet for matlab i innføringsemnet. Det ble foreslått at ING20x kan være et intensivt, digitalt kurs. Et intensivt 
sommerkurs i ING201 kan ellers være interessant for geologene.  
 
Bioingeniørene er ikke tenkt som målgruppe for masterprogrammet, men siden de jobber med store datasett kan det være noen berøringspunkter. 
Videreutdanningsemnet BIO301 Effektive dataanalyser i det medisinske laboratoriet er et eksempel på dette. 
 
15/21  Hvor mye digital undervisning tåler en utdanning? 

 
De siste semestrene har det vært lite undervisning på campus. I en rekke emner 
har faglærerne utviklet gode digitale læremidler.  Dette kommer alle studenter til 
gode, og særlig studenter som på grunn av lang reisevei eller andre hensyn ikke 
kan delta fullt ut på campus. Med digitale hjelpemidler kan høgskulen tilby 
studietilbud på flere campus. Dette påvirker både studenter og ansatte sitt lærings- 
og arbeidsmiljø.  
Hvordan påvirkes kvaliteten i utdanningen dersom mange emner er 
digitale/hybride? Bør vi på FIN ha retningslinjer for hvor digital en campusbasert 
utdanning kan være? 
 

Prodekan for utdanning innleder til 
diskusjon 

Referat:  
Brit Julbø innledet i saken med å snakke om overgangen til normal undervisning på campus. I store emner er det fortsatt mye digital undervisning i en overgangsperiode 
nå i høst. På noen campus er det digital undervisning fordi emnene er samkjørt med undervisning på andre campus. Vi har studenter som er misfornøyd med både for 
mye og for lite digital undervisning. Hvor mye skal den enkelte faglærere selv bestemme og trenger vi felles føringer? 
 
Utvalget var samstemt i ønsket om å undervise på campus og vil ha studentene til stede i klasserommene. Vi skal ha levende campus og studentene må bli kjent med 
hverandre for å skape et godt klassemiljø. Som et minimum må det være regneverksted på campus når forelesningene er digitale. HVL/FIN må være tydelig i 
kommunikasjonen til studentene og det ble foreslått at vi har felles retningslinjer. Det ble foreslått at alle førsteårsemner bør undervises lokalt.  
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For at studentene skal komme hit, må det være nok undervisning som er fysisk. Hva som er mange nok timer i uken/pr dag er vanskelig å tallfeste. Men timeplanen må 
legges opp smart, slik at studentene kommer. Vi bør ha digital undervisning kun når det gir merverdi for HVL. Vi må sike at implementering av digital undervisning spiller 
på lag med verdiene til HVL. Vi må huske på at mangel på sosial kontakt fører til frafall. 
 
Det ble vist til at det gjerne oppstår et press i en klasse for å få mest mulig undervisning enten i eller utenfor klasserommet. Det kan virke litt tilfeldig hva studentene 
foretrekker. Mange enkelte lærere har i høst blir utsatt for et press om å gjøre opptak eller strømme forelesninger. 
 
FIN bør samle inn erfaringene som underviserne har gjort seg de siste semestrene. Pedagogisk frihet er viktig, og forelesere er redde for på bli pålagt å gi digital 
undervisning. Vi må også tenke på hvilke studentgrupper vi skal legge mest tilrette for? Hva er behagelig, og hva gir læring? For stor frihet og tilgjengelighet i form av 
opptak er ikke et gode for de svakeste studentene. Det er nødvendig med fysiske øvingstimer på alle campus. 
 
Randi Holta fortalte at på USN opplever også mange undervisere et press fra studentene om å gjøre opptak, så det er viktig med avklaringer. I høst har de hatt krav om 
tilrettelegging for studenter som er i en sårbar gruppe eller har covid. Hun minner om at dannelsen i yrkene foregår på campus og tenker at det er naturlig at det er 
programkoordinatoren har et helhetlig blikk på undervisnings- og vurderingsformer i utdanningen. 
 
Brit tar med seg ønsket om føringer/retningslinjer til ledergruppa på fakultetet. Felles føringene bør publiseres på hvl.no/fin, slik at de er tilgjengelig for både studenter 
og ansatte. 
16/21  Retningslinje for bacheloroppgaver på FIN 

 
En arbeidsgruppe har utarbeidet et forslag til felles retningslinjer for 
bacheloroppgaven ved FIN, jf. forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på 
Vestlandet, § 11-18 (3). Ove Jan Kvammen har ledet gruppen. 
 
Retningslinjene har vært på høring til de emneansvarlige for bacheloroppgaven ved 
utdanningene. Dekan fatter vedtak om endelig retningslinje. 
 

Retningslinjene legges frem i utvalget til 
orientering og skal behandles i ledermøtet 
på FIN den 8. november 
 
Vi åpner for spørsmål og avklaringer i 
møtet 

Referat:  
Det ble gitt noen innspill til retningslinjene som Brit tar med seg videre:  
- i punktet om opphavsrett kan det vises til muligheten for å ha en kontrakt for trepartssamarbeid.  
- i punktet om dispensasjon for forkunnskapskrav er det tydelig at det er veldig ulike kultur mellom instituttene. Slik punktet er formulert nå er det veldig åpent. 
- eksemplene på arbeidskrav kan kanskje flyttes ut, eller legges bakerst i dokumentet. 
 
4/21 Eventuelt 

Ingen saker  
 

https://lovdata.no/forskrift/2019-05-09-1000/%C2%A711-18
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Muntlig 
orienteringer:  
 

1. Arbeid med revisjon av HVL sin opptaksforskrift og forskrift for studium og eksamen pågår. Kommer på neste møte i UU-FIN. 
2. Årets arbeid med emne- og studieplanrevisjon startet 1. november. Ny nettside på FIN. 
3. Spørsmål fra forrige møte: Høsten 2020 var det 6 studenter og våren 2021 var 8 studenter som besto eksamen i SIK201 Bridging course for Master in 
Fire Safety Engeeering. Målgruppen for emnet er ingeniørstudenter som vil kvalifisere seg for å kunne starte på master i brannsikkerhet. Det er 30-40 
studenter som starter på emnet hvert år. Emnet er heldigitalt. 
 
Faste orienteringer: 

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

 
 

https://www.hvl.no/Vestibylen/organisasjonen/fakultet/fin/utdanning/revisjon-og-utvikling-av-emneplaner-og-studieplaner/
https://www.hvl.no/en/studies-at-hvl/study-programmes/courses/sik201
https://www.hvl.no/en/studies-at-hvl/study-programmes/courses/sik201
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/

