
Velkommen til seminardag 2!  
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9.00: Introduksjon v/ Gro 
9.15: Studentparlamentet innleder om sensur 
og automatisk begrunnelse v/Susann 
9.50: Pause 
10.00: Oppfølging av studenter underveis - 
bruk av digitale hjelpemidler - innføring av 
Canvas 
10.30: «Walk and talk»: Hvordan arbeide 
videre og hva trenger vi støtte til? 
11.30: Oppsummering i plenum 
11.50: Veien videre v/ Gro 
12.00: Lunsj 
 



Oppdateringer fra Gro 

• Status merittering 
 

• Status sensorveiledninger mm.  
 

• Status for manifest 

Presenter
Presentation Notes
I går snakket vi primært om to av søylene i manifestet.UtdanningsledelseOg dere ga råd om hva vi skal legge vekt på i det videre arbeidet med utdanningskvalitet. Noen helt konkrete innspillMen viktigere: vi la et grunnlag for å skape en tydeligere felleskultur for utdanningTo saker med en litt annen tidshorisont.Merittering og sensorveiledninger – to ord om dette nå



Oppdateringer fra Gro 

• Status merittering 
 

• Status sensorveiledninger mm.  
 

• Status for manifest 



Status merittering (1) 

Formål/mandat:  
«Lage skisser til mulige modeller for merittering 
ved UiO. Mandat for gruppen legges fram for 
universitetsstyret 6. februar 2018. I mandatet 
ber vi om at gruppen finner løsninger som 
ivaretar det kollektive / individuelle (som ved 
UiB) og som sørger for at hva som er 
meritterende utdanning og forskning ses i 
sammenheng.» 

Presenter
Presentation Notes
Her kan dere gjerne sende korte innspill til meg på mail, dersom det er ting dere gjerne vil at vi skal ta med inn i arbeidet med mandatet



Status merittering (2) 

Arbeidsgruppe:  
• Dekan: Aud Tønnessen (leder) 
• Prodekan for studier 
• Prodekan for forskning 
• Instituttleder 
• Undervisningsleder 
• Personal-/HR-sjef 
• Det nye senteret 
• 2 studenter 

Presenter
Presentation Notes
Aud, dekan TF har sagt seg villig til å lede arbeidet.Vi har laget et forslag til sammensetning av en arbeidsgruppe



Status merittering (3) 

Skisse til tidsplan 

Februar 2018 Vedta mandat, nedsette 
arbeidsgruppe.  

Juni 2018 Presentere rammer for piloter 
for styret.  

Februar 2019 Vedta modell.  

Sommeren 2019 Modellen er tatt i bruk alle 
steder.  

Presenter
Presentation Notes
Foreløpig tidsplan ser slik ut – bare til orientering



Oppdateringer fra Gro 

• Status merittering 
 

• Status sensorveiledninger mm.  
 

• Status for utdanningsprioriteringene 



Status sensorveiledninger mm. (1) 

Formål/mandat:  
• Lage veileder/retningslinjer for utforming av 

sensorveiledninger ved UiO.  
 

• Vurdere mulighetene for mer systematiske/ 
generelle ordninger for aut. begrunnelse.  
 

• Se på løsninger både for digital slutteksamen 
og innleveringer underveis i semesteret. 
 

• Fatte prinsippvedtak og presentere tidsplan i 
universitetsstyret 6. februar 2018. 
 

Presenter
Presentation Notes
Her er vi kommet noe lengre i utforming av mandat. Hvis dere har innspill, noterer vi det her og nå.Men vi viser neste slide først



Status sensorveiledninger mm. (2) 

Arbeidsgruppe:  
• Dekan: Sten Ludvigsen (leder) 
• Utdanningsleder 
• Instituttleder 
• Programleder 
• Seksjonsleder studier 
• Seksjonsleder system/eksamen  AF 
• 2 studenter    
• + «digitalt underutvalg» 

Presenter
Presentation Notes
Denne gruppen må settes ned raskt før oktober er over – dere vil få henvendelser, må svare så raskt som mulig da.Studentene må få gode og godt orienterte kandidater inn i arbeidet.



Status sensorveiledninger mm. (3) 

Skisse til tidsplan 

Oktober Mandat og arbeidsgruppe 

Oktober og videre  Arbeidsgruppen arbeider 
Desember-januar Utd.kom. og dekanmøtet 

Februar 2018 Styret fatter prinsippvedtak 
Våren 2018 Piloter hos dem som allerede 

har sensorveiledninger 
Høsten 2018 Sensorveiledninger hos alle  

Presenter
Presentation Notes
TidsplanTo faser en vår 2018, en høst 2018, rekker å bruke erfaringer inn i arbeidetUtdanningskomiteen må følge dette nøye



Oppdateringer fra Gro 

• Status merittering 
 

• Status sensorveiledninger mm.  
 

• Status for utdanningsprioriteringene 



Status oppfølging av manifest 
Fellesskap for utdanning 
 kulturarbeid 
 identitetsarbeid, felles verdier 
 ledelseskultur 
 felles prosjekter / prosesser            
  frafall (i stort) 
  formidling 
  utnytte (tverr) faglig bredde 
  TF-modell for mottak 
  Kople forskning & Utdanning 
   



Hva kommer nå?  

• Innledning fra Studentparlamentet om sensur 
og automatisk begrunnelse 
 

• Innledning om Canvas og oppfølging av 
studenter, også med støtte fra digitale 
verktøy 
 

• Diskusjon – «walk and talk»   
 



Scenarier utdanningsledelse 

• Fortsette som før? 
• Gjøre mindre mer effektivt? 
• Gjøre mye mer sammen? 
• Arbeide mer sammen, men i ulik takt? 
• Fokusere på universitetenes egenart eller 

åpne mer opp mot omverdenen? 
– Ja og nei 
– UiO i en særstilling og åpne basert på styrke mot 

verden 
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Presenter
Presentation Notes
Hentet fra Future of Europa, litt omskrevetKurs i utdanningsledelse
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