Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet
Kvalitetsutvalget

Møtebok fra møte i Kvalitetsutvalget 24. februar 2015
HL A 214 Kl 10.30 -11.30
Til stede (medlemmer): Jorunn Melberg (leder), Rudy Garred, Elin M. Thuen, Odd Magne Bakke, Dag
Jostein Nordaker, Sverre Gaupås (fungerende vara), Karl Even Selvig,
Forfall (medlemmer): Terje Blåsternes
Fra administrasjonen: Elaine Munthe, Fredrik Skår, Aslaug M. Lunde, Karin Berner
Andre til stede: Tor Gunnar Roaldkvam (PS)

Sak 5/15
Vedtak:

Godkjenning av innkalling
«Innkallingen godkjennes»

Sak 6/15
Vedtak:

Godkjenning av møtebok fra sirkulasjonsmøtet i januar 2015
«Møtebok fra sirkulasjonsmøte januar 2015 godkjennes»

Sak 7/15
Vedtak:

Studentassistenter ved Det humanistiske fakultet
1. Kvalitetsutvalget stiller seg bak foreslåtte ordning for studentassistenter,
og anbefaler dekanen å vedta denne med umiddelbar virkning, slik at de
første tilsettingene kan skje før høstsemesteret 2015.
2. Kvalitetsutvalget ber instituttene vurdere å ansette studentassistenter
der dette er formålstjenlig.

Sak 8/15

Fremtidig organisering av arbeidet i Kvalitetsutvalget

Kvalitetsutvalget diskuterte saken med utgangspunkt i følgende forslag:
Endre hovedfokus fra KU som pådriver for kvalitetsarbeidet til et rådgivende utvalg for
dekanen ved å:
1. Legge hovedvekt på saker der dekanen ønsker råd:
a. Nye studier
b. Programevalueringer (evaluering av ordningen etter første
runde)
c. Tildeling av utviklingsmidler (kr. 500.000 for 2015)
d. Organisering av kvalitetsarbeidet på fakultetet, inkludert
gjennomgang av evalueringssystemet

2. Endre sammensetningen av utvalget: Utelate senterlederne som faste
representanter og inkludere en representant for studiekoordinatorene
med vararepresentant
3. Redusere antall møter til 2 pr. semester (pluss reservemøter etter behov)
tilpasset årshjulet for studiearbeid
4. Trekke Emne- og programrevisjonen ut av KU og overlate dette arbeidet
til instituttene og prodekan/studieseksjon
I tillegg ble følgende lagt til i punkt 1:
e. Andre saker der dekanen ønsker råd
Kvalitetsutvalget ga sin tilslutning til alle punkter med unntak av forslaget om å inkludere en
representant for studiekoordinatorene. Dette ble vurdert som problematisk fordi
studiekoordinatorene har sine overordnede i utvalget, og fordi systematisk deltakelse for denne
gruppen ville kreve tid til forberedende møter i en arbeidssituasjon som allerede har knappe
tidsressurser. Studiekoordinatorene er likevel velkomne til møtene, som er åpne, og utvalget setter
stor pris på innspillene deres.
Spørsmålet om vararepresentanter for instituttlederne ble også diskutert, og dette vil bli vurdert
inkludert i det videre arbeidet.
Det var ingen innvendinger mot forslagets øvrige punkter, og det blir tatt sikte på å legge frem et
revidert mandat der disse er innarbeidet i neste møte, 12. mai 2015.
Sak 9/15
Orienteringssak: Studiebarometeret 2014
Prodekan orienterte.
Kvalitetsutvalget ser behov for å arbeide systematisk for å øke svarprosenten, f.eks ved å sette av
undervisningstid og å bruke its learning for å spre informasjon og oppfordre studentene til å svare.
Studiebarometeret er en kilde til informasjon vi må ta med i vårt videre kvalitetsarbeid.
Sak 10/15
Øvrige orienteringssaker
Utlysning av utviklingsmidler fra dekan: Frist 9. april 2015
Utlysning av KLU-midler og Læringsmiljøprisen: Frist ikke klar, men erfaringsmessig primo mai.
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Eventuelt
Det oppsatte møtet i KU-HUM 5. mai 2015 ble grunnet annet møte for alle lederne flyttet til tirsdag
12. mai, vanlig tid.
Hagbard Line-huset 26. februar 2015

Jorunn Melberg
Prodekan, leder for KU

Fredrik Skår
kvalitetskoordinator, sekretær for KU

