Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Innkalling og saksliste

Utdanningsutvalget ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap
Møtedato og tid: 7. juni kl 10:15 – 12:05

Dato referat godkjent: 18. juni

Deltakere/Tilstede: Brit Julbø (prodekan for utdanning FIN, leder), Randi Holta (visedekan for utdanning USN), Gro Sælemyr (administrasjonen), Mikail Orlov
Andreassen (student), Kristine Engan-Skei (studiekvalitet, sekretær), Sven-Olai Høyland (datafag), Adis Hodzic (elektro), Jorunn Stueland Nysted (maskinfag vara), Inger Beate Pettersen (innovasjon), Jon Eivind Vatne (realfag)
Forfall: Arve Leiknes (byggfag), Per Fredrik Lennart Hemmingsson (brann, HMS og kjemi), Emilie Kathrin Vabø, Jan Ove Rogde Mjånes (maskinfag)
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Saksnavn

Strategi for FIN 2019-2023
Ledergruppen ved FIN starter arbeidet med å utarbeide handlingsplaner knyttet til
strategien på lederseminar i juni. Prodekan for utdanning har hovedansvar for området
utdanning i strategien og det er omtalt i enkelte av punktene på side 3 Ambisjon for 2023 og
på side 8 og 9 under overskriften Vi skal utdanne.

Hva skjer i møtet

Prodekan innleder til diskusjon.
UU bes komme med innspill på hva som bør
prioriteres i 2019-2020 innen området
utdanning.

Referat: Prodekan for utdanningen ledet diskusjon gjennom de 6 målene under punktet Vi skal utdanne. Utvalget ga mange innspill og prodekan for utdanning tar
innspille med videre til ledergruppen som skal jobbe konkret med handlingsplaner.
Generelt er det behov for å følge opp satsninger med ressurser eller andre intensiver. Gode eksempler i FIN må løftes fram og vi må jobbe for å få til en overføring til
andre studieprogram. Utvalget kommenterte at det er behov for kartlegging for å kjenne til utgangspunktet (på det enkelte studieprogram) både med tanke på
omfang av digital undervisning og vurdering, grad av gjennomstrømning og studentenes motivasjon for å reise på utveksling. En kartlegging vil avdekke pågående
initiativ som støtter opp om målene i strategien. I møtet ble både FIN start (gjennomstrømning) og avtalen om undervisning på Sjøkrigsskolen (digitalt
læringsinnhold) nevnt. Utvalget kommenterte at å starte opp nye masterprogram er kostnadskrevende, slik at fagmiljøene bør vurdere fellesgrader og
digital/samlingsbaserte løsninger, samt vektlegge tverrfaglighet.
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Retningslinjer for bachelor- og masteroppgaver
Ny forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet ble vedtatt i styremøtet 9.
mai. I forskriften er det angitt at fakultetene skal utarbeide retningslinjer for bachelor og
masteroppgaver. Denne prosessen bør starte nå slik at studenter som starter med sin
oppgave våren 2020 forholder seg til felles retningslinjer. Gjeldende retningslinjer for
studenter i Bergen: https://www.hvl.no/student/eksamen/heimeeksamen-ogoppgaveskriving/

UU bes komme med innspill på forslaget til
sammensetning og prosess for utarbeiding
av retningslinjene.

Bachelor
KUI vedtok på møtet i april å sette ned en arbeidsgruppe for samkjøring av
bacheloroppgaveemnet i ingeniørutdanningen. Arbeidsgruppen bør få som del av sitt
mandat å arbeide med retningslinjene for bacheloroppgaven. Videre har fakultetet har 6
bachelorprogram (3 i Sogndal og 3 i Bergen/Førde) som ikke er ingeniørprogram, og
retningslinjene skal også fungere for bacheloroppgaver ved disse utdanningene.
Forslag til sammensetning av arbeidsgruppe på 3 personer: leder av arbeidsgruppen for
bacheloremnet i ingeniørutdanningen, studieprogramansvarlig for bioingeniørutdanningen,
en av de studieprogramansvarlige for bachelorprogrammene i Sogndal.
Master
Forslag til sammensetning av arbeidsgruppe: de 5 studieprogramansvarlige for
masterprogrammene ved FIN: climate change, brannsikkerhet, felles mastergrad i
programutvikling, innovasjon og entreprenørskap, areal og eiendom.
Frist for arbeidet settes til 1. oktober 2019 og legges frem for UU-FIN i oktobermøtet.
Retningslinjene blir gjeldende for studenter som starter med sin bachelor/masteroppgave
våren 2020.
Referat: Flere av bacheloroppgaveemnene har tidlig oppstart med informasjonsmøte (høsten FØR) og feltarbeid (sommeren FØR oppgaveskrivingen). Det tilsier at
nye retningslinjer ikke bør være gjeldende for våren 2020, men fra studieåret 2020-2021. Arbeidsgruppene kan få frist til 1. november, slik at forslag til retningslinjer
kan behandles på møtet i UU-FIN i november. Retningslinjene må ta høyde for ulikheter, som f.eks på maser hvor de ter ulike lende på masteroppgavene (30 eller 60
SP). Dokumenter tilsvarende retningslinjene i Bergen må samles inn også fra andre campus.
Gruppen for bacheloroppgaven bør utvides med 1 person fra ingeniørfag og administrativ ressurs, mens arbeidsgruppen for master utvides med administrativ
ressurs.
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Møteplan for UU-FIN høsten 2019
Følgende datoer foreslås for møter i UU-FIN høsten 2019:
• Fredag 13. september
• Onsdag 16. oktober
• Tirsdag 26. november
UU ved HVL er også satt opp med tre møter høsten 2019.

Referat: Ingen innsigelser til foreslått møteplan. Innkalling kommer i outlook
Muntlig orienteringer:

Eventuelt

1. Orientering om søkertall og vedtak om 0-opptak på enkelte studier. Vedlegg
2. Orientering om revisjon av bachelor i ingeniørfag, Kommunikasjonssystemer.
Vedlegg
3. Orientering om revisjon av bachelor i bioingeniør
4. Orientering om forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet,
gjeldende fra 1.august 2019 (behandlet i styret 9. mai)
5. Orientering om Modell for styring av studieporteføljesaken
6. Orientering fra møtet i utdanningsutvalget på HVL
Ingen saker ble meldt inn
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