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Saksliste
Utvalgs-

Innhold

U.off.

saksnr
SU 82/12

Godkjenning av protokoll fra møte 15.10.2012

SU 83/12

Kvalitetssikringssystemet - undersøkelse blant
studentrepresentanter i NMHs styre, utvalg, komiteer og
arbeidsgrupper 2012

SU 84/12

Kvalitetssikringssystemet - studentevaluering av
utvekslingsopphold 2012

SU 85/12

Kvalitetssikringssystemet - evaluering av eksamen 2012

SU 86/12

Søknad om dispensasjon

X

SU 87/12

Søknad om dispensasjon

X

SU 88/12

Søknad om å fullføre musikkpedagogikkstudiet uten fullført
MUSTEK20

X

SU 89/12

Søknad om dispensasjon fra tidskrav i masterprosjekt

X

SU 90/12

Søknad om ekstra undervisning

X

SU 91/12

Søknad om ekstra undervisning

X

SU 92/12

Prosjektorganisering av undervisning

SU 93/12

Høring - forslag til strategi for samarbeid med arbeidslivet

SU 94/12

Forslag til årsplan for utdanningsvirksomheten 2013

SU 95/12

Høring - evaluering av prøveprosjekt formidling

SU 96/12

Rammeplaner for lærerutdanningene - trinn 8 - 13
Orienteringssaker

SU 82/12 Godkjenning av protokoll fra møte 15.10.2012
Vedtak:
Protokoll godkjent uten merknader.
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SU 83/12 Kvalitetssikringssystemet - undersøkelse blant studentrepresentanter i
NMHs styre, utvalg, komiteer og arbeidsgrupper 2012
Forslag til vedtak:
Studieutvalget har vurdert rapporten ”Undersøkelse blant studentrepresentanter i NMHs
styre, utvalg, komiteer og arbeidsgrupper 2012” og slutter seg til de vurderinger og tiltak
som fremkommer i saksfremlegget.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget har vurdert rapporten ”Undersøkelse blant studentrepresentanter i NMHs
styre, utvalg, komiteer og arbeidsgrupper 2012” og slutter seg til de vurderinger og tiltak
som fremkommer i saksfremlegget.
SU 84/12 Kvalitetssikringssystemet - studentevaluering av utvekslingsopphold
2012
Forslag til vedtak:
Studieutvalget har vurdert rapport fra utvekslingsvirksomheten 2011-2012, og slutter seg
til vurderingene og forslag til tiltak i saksfremlegget.
Revidert forslag til vedtak:
Studieutvalget har vurdert rapport fra utvekslingsvirksomheten 2011-2012, og slutter seg
til vurderingene og forslag til tiltak i saksfremlegget.
Studieutvalget ber om å få tilbake en sak som tar opp språkproblematikken ved NMH.
Votering:
Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget har vurdert rapport fra utvekslingsvirksomheten 2011-2012, og slutter seg
til vurderingene og forslag til tiltak i saksfremlegget.
Studieutvalget ber om å få tilbake en sak som tar opp språkproblematikken ved NMH.
SU 85/12 Kvalitetssikringssystemet - evaluering av eksamen 2012
Forslag til vedtak:
Studieutvalget slutter seg til rapporten ”Evaluering av eksamen våren 2012” og de
vurderingene som fremgår av saksfremlegget.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget slutter seg til rapporten ”Evaluering av eksamen våren 2012” og de
vurderingene som fremgår av saksfremlegget.
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SU 86/12 Søknad om dispensasjon
Unntatt etter offentlighetslovens § 13 og forvaltningsloven § 13
SU 87/12 Søknad om dispensasjon
Unntatt etter offentlighetslovens § 13 og forvaltningsloven § 13
SU 88/12 Søknad om å fullføre musikkpedagogikkstudiet uten fullført MUSTEK20
Unntatt etter offentlighetslovens § 13 og forvaltningsloven § 13
SU 89/12 Søknad om dispensasjon fra tidskrav i masterprosjekt
Unntatt etter offentlighetslovens § 13 og forvaltningsloven § 13
SU 90/12 Søknad om ekstra undervisning
Unntatt etter offentlighetslovens § 13 og forvaltningsloven § 13
SU 91/12 Søknad om ekstra undervisning
Unntatt etter offentlighetslovens § 13 og forvaltningsloven § 13
SU 92/12 Prosjektorganisering av undervisning
Forslag til vedtak:
Studieutvalget vedtar at antall årlige prosjektuker økes fra seks til åtte, og at antall
ordinære undervisningsuker reduseres fra 26 til 24, fra og med studieåret 2013/2014.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget vedtar at antall årlige prosjektuker økes fra seks til åtte, og at antall
ordinære undervisningsuker reduseres fra 26 til 24, fra og med studieåret 2013/2014.
SU 93/12 Høring - forslag til strategi for samarbeid med arbeidslivet
Forslag til vedtak:
Studieutvalget stiller seg bak det vedlagte forslag til strategi for samarbeid med
arbeidslivet.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget stiller seg bak det vedlagte forslag til strategi for samarbeid med
arbeidslivet.
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SU 94/12 Forslag til årsplan for utdanningsvirksomheten 2013
Forslag til vedtak:
Studieutvalget vedtar forslaget til årsplan for utdanningsvirksomheten i 2013 som forslag
overfor styret.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget vedtar forslaget til årsplan for utdanningsvirksomheten i 2013 som forslag
overfor styret.
SU 95/12 Høring - evaluering av prøveprosjekt formidling
Forslag til vedtak:
Studieutvalget stiller seg bak direktørens anbefalinger om at
1. Ordningen med en egen seksjon som dekker produksjon og outreach gjøres
permanent
2. Leder av denne seksjonen skal være administrativt ansatt. Leder rapporterer til
direktør i administrative saker og til viserektor for formidling i faglige saker
3. Formidlingsutvalget fortsetter som et rådgivende organ
4. Kommunikasjonsseksjonen opprettholdes som egen seksjon
Revidert forslag til vedtak:
Studieutvalget stiller seg bak direktørens anbefalinger om at
5. Ordningen med en egen seksjon som dekker produksjon og outreach gjøres
permanent
6. Leder av denne seksjonen skal være administrativt ansatt. Leder rapporterer til
direktør i administrative saker og til viserektor for formidling i faglige saker
7. Formidlingsutvalget fortsetter som et rådgivende organ, med særlig vekt på den
langsiktige og strategiske planleggingen
8. Kommunikasjonsseksjonen opprettholdes som egen seksjon
Votering:
Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget stiller seg bak direktørens anbefalinger om at
9. Ordningen med en egen seksjon som dekker produksjon og outreach gjøres
permanent
10. Leder av denne seksjonen skal være administrativt ansatt. Leder rapporterer til
direktør i administrative saker og til viserektor for formidling i faglige saker
11. Formidlingsutvalget fortsetter som et rådgivende organ, med særlig vekt på den
langsiktige og strategiske planleggingen
12. Kommunikasjonsseksjonen opprettholdes som egen seksjon
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SU 96/12 Rammeplaner for lærerutdanningene - trinn 8 - 13
Forslag til vedtak:
Studieutvalget ber om at det utarbeides høringsuttalelse om rammeplaner for
lærerutdanningene trinn 8 – 13 i tråd med diskusjonen i møtet.
Votering:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Studieutvalget ber om at det utarbeides høringsuttalelse om rammeplaner for
lærerutdanningene trinn 8 – 13 i tråd med diskusjonen i møtet.
Orienteringssaker
Valgemnekoordinator Guro Schjelderup orienterte om valgemneprosessen, og
programutvalgenes rolle i denne prosessen.
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