
 
 

 
 

 
 

 
INVITASJON TIL ÅRETS NETTVERKSSAMLING HØST 2017 
 
Tid: 22. november kl. 09.00 – 16.00. 
 
Sted: Sola Strand Hotel, Sola ved Stavanger.  
 
Selve seminaret avholdes 22.11.17, men vi håper at flere vil samles til en felles middag 21. 
november kl. 19.00 på Sola Strand Hotel.  
 
Program: 
 
09.00 – 10.00 Registrering, kaffe og uformelle samtaler. 
 
10.00 – 10.30 Velkommen. Presentasjon av deltakerne. 
 
10.30 – 12.30 Tema 1:  

Meritteringsordninger for undervisningskompetanse i et karriereutviklingsperspektiv 
 
Innledere: prorektor UiS Dag Husebø, HR direktør Halfdan Hagen UiS, bidrag fra 
UHR.  
 
Gruppediskusjoner, presentasjoner og plenumsdiskusjon.  
 

12.30 – 13.30 Lunsj 
 
13.30 – 14.45 Tema 2:  

Lederutdanning for studieprogramledere. UH-pedagogenes rolle. Er det en UH ped 
oppgave å engasjere seg i en lederopplæring for studieprogramledere? Innledere: 
representant fra Utdanningsavdelingen UiS og Vegard Moen UiS.    

 
15.00 – 15.30 Tema 3:  

Hvordan sikre rekruttering til UH ped miljøet for framtiden. Fellesprosjekter  
  innenfor UH-ped.  
  Innleder: Ivar Nordmo UiB  
 
15.30 – 16.00 Avrunding av seminaret  
 
Vel møtt!  
 
Styret i norsk nettverk for universitets- og høyskolepedagogikk 
Se side 2 for nødvending påmelding og praktisk informasjon! 

 

 

 UHped 
 Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk 



Praktisk informasjon.  
 
Pris kr. 600,- per pers for deltagelse på samling, inkluderer kaffe/te og lunsj. (22.nov) 
 
Det blir felles middag 21. November på Sola Strand Hotel kl. 19.00 for dere som har anledning til å 
komme dagen før. Vi møtes i baren til en velkomstdrink kl. 18.30. Uniped, UiS betaler for middagen 
og velkomstdrink, deltagere må ellers selv betale drikke. 
 
Pris for enkeltrom på Sola Strand Hotel er kr 1395,-  hotellet bestilles ved påmelding, men deltagere 
må selv betale for overnatting ved ankomst. 
 
Hotellet ligger 15 km sør for Stavanger og 2 km fra Stavanger lufthavn, Sola. 
 
Avmelding eller spørsmål: kjetil.k.havorsen@uis.no eller vegard.moen@uis.no    
 
Frist for påmelding er 23 oktober: HER   
 
Siste frist for avmelding er 14. november. 
 
 
 
Bakgrunn for diskusjon av Tema 1: 10.30 – 12.30 
 
Som hovedtema for samlingen ønsker vi å følge opp tematikken med merittering av 
undervisningskompetanse og arbeid med utvikling av studiekvalitet fra nettverkssamlingen ved 
politihøgskolen i fjor. Vi spør også om en bør ha et enda tydeligere fokus på ansattes karriereutvikling.   
 
Stortingsmelding 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Kvalitetsmeldingen), er 
fokuset på kvalitet i utdanningen tydelig. Merittering av pedagogiske kompetanse har også fått mye 
oppmerksomhet. I forbindelse med meldingen er det det også jobbet med ulike incentiv- og 
meritteringsordninger for å heve statusen til undervisning. Dette var bl.a. temaet på nettverkssamlingen 
til UH-ped nettverket på den årlige samlingen ved Politihøgskolen i 2016 og ble fulgt opp i nettverkets 
fagseminar på Gardermoen den 22. mai i år. Bl.a. NTNU, UiT og UiB har utviklet egne systemer for 
merittering og det forventes at alle høgskoler og universiteter, alene eller sammen med andre, skal 
etablere meritteringsordninger i løpet av to år. 
 
NOKUT har på sin side fastsatt en ny studietilsynsforskrift inneværende år som henger sammen med 
kvalitetsmeldingen. Denne trekker opp sider ved utdanningskvaliteten som sektoren må følge opp før 
tilsynsrunder iverksettes i 2018-2019.  
 
Vi spør om en i lys av disse utfordringene, enda tydeligere bør se meritteringssystemer for 
utdanningsfaglig kompetanse i et helhetlig rekrutterings- og karriereperspektiv og inviterer nettverket 
til å diskutere dette spørsmålet.  
 
En målsetting bør være å legge rammer for at ansatte tidlig og på en forutsigbar måte kan planlegge sin 
akademiske karriere. For forskning har en allerede gode systemer. På undervisningssiden kan en tenke 
seg en modell der ansatte vil få et antall arbeidstimer (30-50) på sin arbeidsavtale til 
undervisningsrelatert FoU-arbeid. Bruken av disse timene kan så følges opp i den enkeltes årlige 
medarbeidersamtale.  En nøkkelfaktor er her muligheter for registrering i CRIStin. UiS har rettet to 
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henvendelser til sekretariatet for CRIStin angående muligheter for registrering av pedagogisk 
utviklingsarbeid.  
 
Kan det være aktuelt for UH-ped nettverket å engasjere seg i denne saken. Hvis vi er flere institusjoner 
som presser på vil vi kunne ha større gjennomslagskraft.  
 
Bakgrunn for diskusjon av Tema 2:  Ledelse av studieprogram, lederopplæring for 
studieprogramledere.  
 
Det satses nå på egne lederutviklingsprogrammer for studieprogramledere. Et eksempel på slik 
opplæring er programmet ved NTNU. Andre institusjoner har tatt utfordringen og er i ferd med å 
etablere egne lederprogram. Bak en slik satsing ligger flere utfordringer, som hvem som skal lede 
programmene (vitenskapelige eller administrative fagpersoner. Kan enhetsleder/instituttleder være 
leder for studieprogram, og i tilfelle kan vedkommende lede flere. Hvordan gi studieprogramleder reell 
myndighet til å drive fram kvalitetsutvikling innenfor programmet. Kan satsing på ledelse av 
studieprogram bidra til å flytte fokus over mot kollektive strategier for kvalitetsutvikling og 
karriereutvikling rundt utdanningene våre. Og sist, er det en UH-ped oppgave å engasjere seg i en 
lederopplæring for studieprogramledere, og hvem kan en samarbeide med om en slik oppgave? 
 
Bakgrunn for diskusjon av Tema 3: Hvordan sikre rekruttering til UH ped. miljøet for 
framtiden. Fellesprosjekter innenfor UH-ped.  
 
Et aktuelt spørsmål er hvem som skal ta ansvar for rekruttering til det universitets- og 
høyskolepedagogiske feltet i fremtiden. Vi ser at slik rekruttering i dag i liten grad er 
koordinert og heller ikke tilstrekkelig forankret i institusjonenes strategiske planer. Flere 
institusjoner har dessuten erfart utfordringer på rekrutteringssiden. Søkergrunnlaget til 
utlyste stillinger er mangelfullt, og søkerne har ofte liten relevant bakgrunn. Skal det UH-
pedagogiske feltet fornye seg og vokse er det behov for en klarere og mer forpliktende 
strategi for rekruttering. Hvordan kan vi bidra til at en slik strategi utvikles og er det aktuelt 
med samarbeids- og fellesprosjekter mellom institusjonene?   
 
 


