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INNKALLING TIL MØTE 4/ 2015  

I UNIVERSITETETS UTDANNINGSKOMITÈ   

 

Tirsdag 22. september 2015, kl 14.00 – 16.00.  

Møterom 5, 10. etg i Lucy Smiths Hus    

 
   

1. SAB- oppfølging: Utdanningskvalitet 

Et av tiltakene SAB-gruppen for utdanningskvalitet spilte inn i første fase av SAB-

oppfølgingsarbeidet var behovet for å utvikle en felles visjon for utdanningsvirksomheten ved 

UiO. Dette forslaget fikk veldig god mottakelse og er nå innarbeidet i UiOs årsplan for 2016-18.  

 

SAB-gruppen har selv ønsket å holde i arbeidet med å utvikle en slik visjon, men ønsker å 

forankre arbeidet i utdanningskomiteen samt ha komiteen som samarbeidspartner. Leder av 

arbeidsgruppen, Berit Karseth, presenterer hovedelementene i gruppens diskusjoner så langt og 

hvordan gruppen kan tenke seg å jobbe med dette utover høsten. 

 

 

2. Skrivesenter ved Universitetet i Oslo 

Universitetsbiblioteket (UB) har høsten 2015 igangsatt ulike skrivepedagogiske prosjekter i 

samarbeid med Farmasøytisk institutt, Fagområdet for universitetspedagogikk og Institutt for 

lærerutdanning og skoleforskning. UB ønsker å invitere fakultetene til å delta i pågående 

skrivepedagogiske forprosjekter og på sikt i etableringen av et akademisk skrivesenter ved UiO. 

 

Til ordinære medlemmer:  

Ragnhild Helen Hennum, prorektor og leder 

Oddbjørn Leirvik, studiedekan TF 

Trygve Bergsåker, studiedekan Jus 

Ingrid Os, studiedekan Med.fak. 

Eirik Welo, studiedekan HF 

Solveig Kristensen, studiedekan MN 

Anne Merete Aass, studiedekan OD  

Bjørn Erik Rasch, prodekan SV 

Eli Ottesen, studiedekan UV 

Tone Dyrdal Solbrekke, koordinator for FUP 

Eystein Gullbekk, universitetsbibliotekar UB 

Line Willersrud, Studentparlamentet 

Karoline Soot, Studentparlamentet 

Tomas Midttun Tobiassen, Studentparlamentet 
 

 

Til varamedlemmer: 

Helge I. Strømsø, professor FUP 

Ådne Hindenes, Studentparlamentet, 1. vara 

Runar Bjørkvik Mæland, Studentparlamentet, 2. vara 

 

Til observarører: 

Linda Therese Johnsen, USIT/ DML 

 

Fra leder og sekretariat: 

Ragnhild Hennum, prorektor 

Hanna Ekeli, avdelingsdirektør, AF 

Anne Grete Grude, rådgiver AF 

 

 

Kopi:  

Julianne Krohn - Hansen, seksjonssjef SFFU 

Kristin Fossum Stene, seksjonssjef SKS 

Camilla Haugland, seksjonssjef SOT 
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Det vises til vedlagte saksnotat for nærmere beskrivelse av forslaget om akademisk skrivesenter. 

Forslaget fremmes av Universitetsbiblioteket og presenteres for komiteen ved førstebibliotekar 

Ingerid Straume.  

 

Spørsmål til komiteen 

- Hvordan vurderes behovet for skriveveiledning ved de enkelte 

fakultetene/studieprogrammene? 

- Hvordan vurderes fakultetenes interesse for å bidra til å utvikle et skrivesenter, og 

eventuelt delta i forprosjekter?  

- Hvordan vurderes muligheten for å dele en framtidig finansiering av et skrivesenter 

mellom fakultetene og UB? 

 

Saksdokumenter: Saksnotat, Skrivesenter. Vedlegg: Skrivesentermodeller 

 

 

3. NUV- søknader. Føringer fra NUV og intern prosess ved UiO.   

Mange fagmiljø på UiO har nytt godt av midler som er blitt tildelt fra Norgesuniversitetet (NUV) 

i en årrekke. Dette er midler som skal bidra til nyskaping innen teknologi og læring både og 

institusjons - og sektornivå. Søknadsprosessen om midlene har i år blitt noe endret fra NUV sin 

side, og de krever blant annet større strategisk forankring på institusjonene. De ønsker derfor å 

motta søknadene ferdig rangert av institusjonen uten at det nødvendigvis påvirker deres 

søknadsbehandling. Gruppe for digitale medier i læring ved USIT har påtatt seg oppgaven med å 

foreslå rangering for rektoretat.  Seniorrådgiver Jesper Havrevold går igjennom NUVs føringer 

og forteller om rangeringsprosessen ved UiO. 

 
https://norgesuniversitetet.no/prosjekter 

 

4. Dialogmøte med NOKUT  

Ledelsen ved UiO inviterer UiOs dekaner og studiedekaner til dialogmøte med NOKUT den 11. 

november fra kl 1300 – 1500. Fra NOKUT møter direktør Terje Mørland og tilsynsdirektør 

Øystein Lund. Formålet med møtet er å få belyst ulike sider ved ny tilsynsmodell og 

konsekvenser for UiO. Forslag til agenda for dialogmøtet legges frem for utdanningskomiteen 

med ønske om innspill til innretning og tema som bør belyses.   

 

Vedlegg: nokuts nettside om ny innretning på tilsynsarbeidet 

http://www.nokut.no/no/nyheter/nyheter-2015/hva-blir-studentenes-bane/#.VfFAOKM4WUk 

 

 

15. september 2015 

Ragnhild Helene Hennum 

prorektor for utdanning 

(sign.)         Hanna Ekeli 

         Avdelingsdirektør   
         (sign.) 

https://norgesuniversitetet.no/prosjekter
http://www.nokut.no/no/nyheter/nyheter-2015/hva-blir-studentenes-bane/#.VfFAOKM4WUk

