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Presenter
Presentation Notes
Satsningen vi skal diskutere er utførlig beskrevet i notatet som følger saken.Den presentasjonen jeg nå skal gi  er tenkt å tjene som innledning  til hele tre av sakene på sakskartet i dag.Diskusjonssaken om en langsiktig og framtidsrettet satsning på utdanning ved UiOSamt vedtakssakene om sensorveiledninger og merittering (v-sak 3 og 4).Grunnen til at de tre sakene behandles sammen, er at det er et klart slektskap mellom dem. De to vedtakssakene tar opp aspekter ved hovedsatsningen.Meritteringsordning og sensorveiledninger må vedtas nå, fordi Kunnskapsdepartementet har pålagt UiO å få på plass en meritteringsordning innen to år, sensorveiledninger innen ett år.Når vi har fattet vedtak om merittering og sensorveiledninger, går vi over til å diskutere diskusjonssak 2 mer inngående.Dekan Sten Ludvigsen som leder arbeidet om sensorveiledninger vil presentere denne saken for oss. Velkommen til Sten. 



Hvordan skape en satsing på 
utdanning ved UiO?
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Presenter
Presentation Notes
Notatet som beskriver utgangspunktet for en langsiktig og framtidsrettet satsning på utdanning markerer startpunktet for en strategiprosess som vil strekke seg to år fram i tid.Fram til dette styret vedtar en strategiplan som erstatter dagens UiO2020.Prosessen fram til dagens møte er utførlig beskrevet i sakspapirene. Så la meg derfor bare slå fast at satsningen bygger omhyggelig på prioriteringer som allerede er vedtatt, den fanger opp arbeid som allerede er igangsatt ved UiO.  Den integrerer aktiviteter som allerede preger arbeidet med utdanning, på de ulike enhetene og fra UiO sentralt. Selve innretningen på satsningen er som dere ser av sakspapirene identifisert gjennom diskusjoner i dekanmøtet, men primært i utdanningskomiteen gjennom de siste månedene. Det er enighet i disse organene om at UiO bør ha en tydeligere profilering av og en sterkere strategisk satsning på utdanning. Arbeidet har vært preget av noen helt distinkte øyeblikk hvor vi har kanskje nådd eller i alle fall vært nær å nå konsensus. Det er jo relativt sjelden at disse opptrer i akademia,  jeg dveler gjerne nå også sammen med styret over disse øyeblikkene.Forskning viser at utdannings- og forskningsinstitusjoner som lykkes med å legge grunnlag for en vedvarende heving av utdanningskvaliteten  gjør det *Gjennom ledelsesformer som bygger kollektivt ansvar for utdanningsspørsmål *Gjennom å utvikle et sett med felles verdier, overbevisninger og forventninger, *Gjennom å markere et tydelig institusjonelt ansvar, *Gjennom å finne med ressurser til en slik satsningArbeidet med å definere rammer for  en slik kvalitetskultur ved UiO, har pågått gjennom høsten 2017.  Det har hatt fokus på ledelse, verdier, institusjonell oppmerksomhet og ressurser (PEK på SLIDE).



Enighet om en felles satsing på UiO

Styrke koblingen mellom
forskning og utdanning

Kunnskap i bruk

Utnytte UiOs faglige bredde

Presenter
Presentation Notes
Det har munnet ut i forslag til en satsning og tar utgangspunkt i en sterkere integrering avOppgaver knyttet til forskning og utdanning:Potensialet i koblingen er sterk og vil ha så stor betydning på en rekke andre områder at den kan tjene som en samlende kraft for UiOs satsing på utdanning. En slik tydeligere kobling av institusjonens grunnleggende oppgaver har den klare fordel at den kan virke samlende, den kan virke profilerende internt og eksternt, samtidig som den er bred nok til å romme UiOs heterogenitet. Kunnskap i bruk:Kunnskap i bruk handler om å realisere og tilpasse UiOs grunnverdier til morgendagens kunnskapsutvikling og arbeidsliv: studentene skal trene på selvstendig tenkning og evne til kritisk vurdering, de skal lære vitenskapelige arbeidsmåter og de skal øve seg på å formulere, avgrense og løse vitenskapelige problemstillingerUtnytte UiOs faglige bredde:Faglig bredde fanger opp at forskningen i stadig større grad er faglig grenseoverskridende, og at innsikter fra ulike disipliner og profesjoner må kobles for å løse både store og mindre samfunnsutfordringer. Selv om et mindretall av dagens studenter vil jobbe direkte med forskning, er erfaringen med å jobbe tverr- og flerfaglig viktig for morgendagens arbeidsliv og innsikter i ulike faglige perspektiver vil kunne stimulere til den nytenkning som etterlyses i vår felles kunnskapsutvikling.  riktig innretning av arbeidet med disse tre temaene både vil bidra til å styrke utdanningskvaliteten  og læringsmiljøet ved UiO, samt bedre gjennomføringen for studentene.Så langt har jeg beskrevet satsning i et UiO-internt perspektiv.Men la oss nå forsøke å se satsningen fra utsiden. Først med utgangspunkt i arbeidslivets behovSå  med studentens blikkDernest med utgangpunkt i forventninger fra storting og regjeringog helt til slutt i et mer globalt perspektiv.



– Mitt beste karrieretips må være å 
sørge for å få en utdanning. […]  
Det viktigste er ikke hvilken retning. 
En utdanning gir en generell 
plattform som du kan bygge videre 
på i et livslangt «læringsliv».
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Presentation Notes
Samfunns- og arbeidslivProduktivitetskommisjonen: beskriver overgangen fra en  ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi. Behovet for høyere utdanning er slått fast. Studenter er den største kanalen for kunnskapsspredning fra UH-sektoren til næringslivet. Forskningsbasert utdanning av høy kvalitet gjør studentene i stand til å hente inn kunnskap fra den globale teknologifronten, som igjen gjør dem mer attraktive for arbeids og næringsliv. Bare i den tiden som har gått siden vi ferdigstilte notatet som beskriver utdanningsatsningen ved UiO har det kommet flere store rapporter om situasjonen for norsk utdanning og forholdet til arbeidslivet.NOKUT-rapport om de disiplinbaserte BA-studiene «Bachelorgraden på egne ben? -Arbeidslivsrelevans i disiplinfaglige bachelorgrader". faglig innhold i BA er godt, men arbeidslivet kjenner ikke godt nok til kompetansene BA-studentene fårVi vet fra UiOs Kandidatundersøkelsen  at BA får seg jobber – både i privat og offentlig sektorArbeidsmarkedet absorberer kandidater fra de ulike utdanningstilbudene i NorgeDet er lav arbeidsledighet i Norge og lavest for de høyt utdannede (ca 3 %)Spesialistkandidatundersøkelsen som kom for en uke siden forteller om vanskeligheter for noen grupper. Den undersøker situasjonen for masterkandidater utdannet i 2014. Den forteller om undersysselsetting og mistilpasning samt noe arbeidsledighet for en enkelte humanister, realister og samfunnsvitere.Men ingen fakta underbygger oppslag i presse eller sannsynliggjør studentenes fryktEn undersøkelse fra Sentio at 50 % av studentene i høyrer utdanning frykter arbeidsledighet. UiO har alt å vinne på en tett og god kontakt med arbeidslivet. Jeg mener vi bør ha enda tettere dialog. Dette for å sørge for at arbeidsgivere kjenner utdanningene fra UiO godt, hjelpe  studentene til å bli oppmerksom på egne ferdigheter f.eks gjennom praksisopphold, gjennom god karriereråggivning, gjennom å gjøre studenter bevisst på hvordan de best tar kunnskap i bruk. 



Presenter
Presentation Notes
Studiebarometeret ble lansert i går:Et stort flertall av studentene er fornøyd eller svært fornøyd med utdanningene.UiO scorer høyere enn landsgjennomsnittet på: Bibliotek og bibliotektjenesterIKT-tjenesterTilgjengeligheten og kvaliteten på informasjon om studieprogrammetDen administrative tilretteleggingen av studieprogrammetMENUiO scorer lavere enn landsgjennomsnittet påKlare forventninger fra de faglige ansatteArbeidslivsrelevans og kontakt med arbeidsliv Vurderingsformene har hatt tydelige kriterier for vurderingDersom vi ser på indeksene fordelt på fakultet ser vi at det er til dels store forskjeller mellom fakultetene. Alle fakultetene har i større eller mindre grad utfordringer når det kommer til medvirkning, og det er spesielt spørsmål  vedrørende studentenes mulighet til å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet, samt hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt  opp som trekker mye ned på denne indeksen. Undervisning og veiledning byr også på relativt gjennomgående utfordringer. 
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Presentation Notes
Hvem er fremtidens studenter? UNG-data 2017: Rapporten baserer seg på svar fra rundt 240.700 elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring som deltok i Ungdata i årene 2015 til 2017.ungdommene som vokser opp i dag kan langt på vei karakteriseres som en veltilpasset, aktiv og hjemmekjær ungdomsgenerasjon To av tre tror de kommer til å ta høyere utdanningSelv om de fleste trives og er godt fornøyd, er det mange som opplever bekymringer i hverdagen.  omfanget av psykiske helse-plager fortsetter å øke. Dette vet vi også om dem som allerede er våre studenter. Hver 5.  student forteller om psykiske symptomplager. Forekomsten er dobbelt så høy blant studenter som i normalbefolkningen i samme aldersgruppe.Studentene vi nå tar i mot har ikke levd uten smarttelefoner, internett, sosiale medier og Google. De ønsker enkelhet, hurtighet og effektivitet når de søker informasjon og kommuniserer med andre.Hva sier så de potensielle studentene i denne generasjonen om UiO?Nullpunktsundersøkelse: intervju blant 16-23 åringer i hele landet. UiO nevnes som #2 ift Hvilke utdanningsinstitusjoner i Norge oppfatter du som best på utdanning  (klart slått av NTNU). 8 av 10 synes det er høy kvalitet på utdanningen hos UiOHalvparten oppfatter NTNU som best på å få relevant jobb etter studiene. 1 av 6 oppfatter at UiO er bestSøkerundersøkelse 2017: representativt utvalg blant alle utdanningssøkere med UiO blant ett av sine fem første valg på prioriteringslisten i søknaden til SO.Over 1 av 3 tror UiO er best når det gjelder kvaliteten på utdanningen (1 av 4 tror NTNU er best)1 av 4 tror UiO er best når det gjelder kvaliteten på forskningen (40% tror NTNU er best)3 av 10 tror UiO er best når det gjelder mulighetene for å få interessante jobber etter studiene (1 av 5 tror NTNU er best)1 av 6 tror UiO er best når det gjelder det sosiale miljøet og muligheten til å bli kjent med andre studenter  (1 av 4 tror NTNU er best)
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Presentation Notes
Det politiske bakteppet Kvalitetsmeldingen er vedtatt. Den er tatt godt i mot. Vi har fått ny statsråd. Hun er, som dere ser, tatt godt i motPolitikkutformingen i Kvalitetsmeldingen denne legger seg tett på  utdannings- og forskningspolitikken slik den utformes i Brussel – begge steder betones integreringen av forskning og utdanning for å løse de problemene verden står overfor. Kontaktkonferansen januar 2018: Dimensjonering av studietilbud: Det er grunn til å spørre om dagens system svarer godt nok på samfunnets kompetansebehov. Har arbeidslivet god nok innflytelse på dimensjoneringen? Har studentene det? Er vi flinke nok til å vurdere hva behovene er? Regjeringen har satt ned et kompetansebehovsutvalg. Det skal gi oss bedre analyser av fremtidige kompetansebehov. Se nærmere på hele systemet for dimensjonering. KD sette ned en arbeidsgruppe. Den skal vurdere dagens system og foreslå eventuelle forbedringer. Regjeringsplattformen:Regjeringen vil prioritere et kompetanseløft som legger til rette for læring hele livet, slik at alle er kvalifisert for arbeidslivet. Dette krever både tilpasninger i utdanningstilbud og kompetanseutvikling for arbeidstakere. NB: NTNU etablerer seg i Oslo. 
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Regjeringsplattformen: FNs bærekraftmål  er sentrale for å løse vår tids største globale utfordringer og vil prege politikkutforming  internasjonalt og i Norge. Regjeringen formulerer eksplisitte krav til bidrag fra universiteter og høyskoler. Vil berøre bade forskning og utdanning, vil kreve tverrfaglighet og at vi utdanner kandidater som kan bidra til å nå målene.Regjeringen sier i regjeringsplattformen at den vil øke investeringene i universiteter og høyskoler, og satse på kunnskap og forskning. Som et lite land må vi satse på å utvikle noen fagmiljøer til å bli verdensledende, samtidig som vi satser på forskning og utvikling der hvor vi har særlige fortrinn og behov. Regjeringen mener undervisningskvaliteten i høyere utdanning må styrkes. Årets studiebarometer viser at mye går bra på UiO.De mener studieprogrammene  er faglig utfordrende87 % sier de går på det studieprogrammet de aller helst vil gå påMen de er langt mindre fornøyd med mulighetene de har til å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammeneDe er ikke fornøyd med antall faglige tilbakemeldinger eller med den faglige veiledningen de får.
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Men:Fra arbeidet med kvalitetsmeldingen vet vi at studentene fikk gjennomslag for svært mange av sine kampsaker.�(eksempel sensorveiledninger, meritteringsordningen direkte spilt inn av studentene)



Sensorveiledning og merittering

Regjeringen krever  at

 alle universiteter og høyskoler, alene, eller sammen med 
andre, i løpet av to år skal etablere meritteringssystemer 
som bidrar til at arbeidet med å utvikle god undervisning 
verdsettes

 det innen ett år utarbeides sensorveiledning til alle 
eksamener



Vedtakssak  3 og 4
3: Merittering, forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til at det 
oppnevnes en arbeidsgruppe for merittering 
med mandat og sammensetning i tråd med 
forslaget 

4: Sensorveiledninger, forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til anbefalingene 
fra arbeidsgruppen for sensorveiledninger
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NB: ETTER VEDTAK 3 – GI ORDET TIL STEN



En langsiktig og framtidsrettet satsing 
på utdanning ved UiO
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En langsiktig og framtidsrettet satsing på utdanning ved UiO: Hvordan kommer vi dit?Understreke: Det er et eierskap til innholdet i denne satsningen slik den foreligger nå – dette er et svært godt utgangspunktet for det videre arbeidet. Utdanningskomiteen, dekaner, studenter og ledelsen er enige om retningen for arbeidet– og er klare for å konkretisere satsingen videre gjennom å utarbeide ulike tiltak nå utover våren, samt inn i videre strategiprosess  Spørsmål til styret:Er dere enige i denne retningen? Er dette riktig ambisjonsnivå for UiO?Mener dere noe er oversett? Er det noe som bør forsterkes?Vi skal jobbe med konkretisering av tiltak utover våren og foreslår å benytte helt ordinære virkemidler som utprøving via piloter og at egnede tiltak tas inn som en del av årsplans- og fordelingsarbeidet.Er dette riktige og tilstrekkelige virkemidler for en slik utdanningssatsing?Har styret forslag og innspill til virkemidler som kan hjelpe oss i arbeidet med å nå våre mål og ambisjoner?



Spørsmål til diskusjon

Har styret innspill til rektoratets forslag om en 
langsiktig satsing på utdanning ved UiO?
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Takk for oppmerksomheten  
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