Orientering fra studentrepresentantene i
universitetsstyret
Kjære studentparlament
Først vil vi beklage for at dere får denne orienteringen ettersendt. Vi hadde styremøte
samme dagen som denne skulle sendes ut, og vi mener det er bedre at dere får en ordentlig
orientering litt i etterkant, enn at dere får en orientering som det ikke står noe på og alt på
den muntlige orienteringen.
På onsdag 9. november deltok Andreas på et møte med NOKUT. Møte handlet om NOKUT
sitt tilsyn av UiT sitt systematiske kvalitetsarbeid. De snakket med styreleder, et eksternt
styremedlem, et ansatt styremedlem og et studentstyremedlem. Der ble det snakket om
hvordan nivå 1 (universitetsstyret) jobber med kvalitetsarbeidet.
Som nevnt over hadde vi styremøte den 10. november. Vi ønsker å trekke frem
studieporteføljen og Campusutviklingsplanen for Campus Alta.
Studieportefølje‐saken omfattet både studieporteføljen, møtt‐tall og opptaksrammer for
studieåret. UiT har hatt en nedgang på 2,5% fra forrige år og følger den nasjonale trenden
om høyere utdanning. Dette er tall som varierer fra studie til studie. Det vil si at enkelte
studier kan ha økt eller holdt seg på samme som forrige år, mens andre studier har falt
drastisk. Samt ser vi en nedleggelse av teologi, tysk i lektorutdanningen
og International fisheries managment‐master. Universtietetoppretter fire nye studier:
‐ Informatikk, Datafag (bachelor i Mo i Rana)
‐ Computer science (master i Bodø)
‐ Fornybar energi, sivilingeniør (master i Tromsø)
‐ Barnehagefag innenfor masterprogrammet i pedagogikk
Det skal i tillegg settes i gang et større arbeid rundt større arbeid rundt studieporteføljen om
å både effektivisere den og optimalisere den.
I campusutviklingsplanen for campus Alta ble en god utviklingsplan lagt frem. Vi,
studentrepresentantene, tok innspill fra Campustinget i Finnmark om hvordan de så på
utviklingsplanen, og brakte innspillene til styrebordet. Under diskusjonen påpekte vi hvor
viktig det var med å danne områder som studenter kan møtes både for å være sosial og/eller
faglig.

Ytterligere ble disse sakene behandlet
‐ Videreutvikling av UiTs kommunikasjonspolicy
‐ Satsingforslag utenfor rammen – Innspill til Statsbudsjettfor 2024
‐ Økonomiinstruks for UiT – delegering av myndighet tilrektor
‐ Klage på vedtak (unntatt offentligheten, vi kan ikke svare på spørsmål om denne)
‐ Organisering av Nordland kunst‐ og filmhøyskole
‐ Fastsetting av ny administrativ organisering ved Fakultetfor biovitenskap, fiskeri og økonom
i
‐ Ordning for regulering av lønn for rektor ved UiT Norgesarktiske universitet
‐ Budsjett‐ og økonomi rapport per 2. tertial 2022(orientering)

Skulle dere ha noen spørsmål, så er det bare å kontakte oss.
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