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Studiestyresak: 18/19  Saksnr.: 2018/10668 

Møte: 19. september 2018   
 
 
Gjennomgang av brevet om studieplanendringer - nytt og viktig 

 
I forbindelse med den årlige behandlingen av instituttenes forslag til studieplanendringer ble det sendt 
ut et brev fra fakultetets studieseksjon som inneholder saksgang, maler og frister (se vedlegg). I dette 
brevet blir det også trukket frem viktige punkter som instituttene bør se nærmere på i årets 
gjennomgang av studieplaner, emne- og programbeskrivelser. Fakultetet ber Studiestyret om å gå 
gjennom brevet om studieplanendringer og drøfte hvordan de enkelte punktene kan og bør følges opp.  

 

I årets brev blir instituttene bedt om å se spesielt på følgende punkter: 

1. Skriftlig og muntlig vurdering 
Vurderingsformen på et emne skal velges med tanke på hva som best kan måle studentens oppnådde 
læringsutbytte. Vurderingsformen skal ikke velges avhengig av hvor mange studenter som er meldt til 
emnet. Studentene må vite hvilken vurderingsform et emne har, når de melder seg opp på Studentweb. 
Ved fakultetet har vi 64 emner som oppgir i emnebeskrivelsen at det blir skiftet mellom muntlig og 
skriftlig vurdering avhengig av antall påmeldte studenter. Denne praksisen er ikke i tråd med UiB sitt 
grads- og studiereglement og fakultetet ber instituttene gå gjennom sine emner og gi tilbakemelding 
hvilken vurderingsform emnet skal ha. Endring/strykning av §7 i utfyllende regler for eksamen er 
behandlet i studiestyresak 18/15. 
 
2. Studieretninger på master og opptakskrav 
MN fakultetet administrerer rundt 50 studieretninger på masternivå. Det er mye ressurser knyttet til en 
så stor portefølje. Hver studieretning må gå igjennom kontinuerlig kvalitetssikringsarbeid og 
revisjonsprosesser. Det må også settes av ressurser knyttet til rekruttering, veiledning og administrering. 
Opptakstallene til de ulike studieretninger har variert de siste årene. Flere studieretninger har hatt 
veldig få eller ingen søkere, eller ikke tatt opp studenter de siste årene (se orienteringssak 1). Vi ber 
instituttene om å kritisk vurdere om det er formålstjenlig å dele opp masterprogrammene i mange 
studieretninger. Masterprogrammene i energi, kjemi og geovitenskap har kuttet ut studieretninger og 
kan dele sine vurderinger og erfaringer. 
 
I tillegg er det sterke signaler fra UiB som peker mot en sentralisering av masteropptaket allerede fra 
høsten 2019 (behandlet i Utdanningsutvalget sept. 2017). I den forbindelse må det utarbeides klare 
retningslinjer for opptakskrav til hver søknadsalternativ (studieretning) som blir utlyst i fremtiden. 
En bedre beskrivelse av hva som faktisk er opptakskravet og hva som gjør en søker kvalifisert for opptak 
er også viktig i et rekrutteringsperspektiv. I tillegg vil det med en sentralisering av opptaket også komme 
et krav om å oppgi konkret opptaksramme (antall ledige plasser) på hver studieretning. 
 
På bakgrunn av dette ber fakultetet instituttene om å 

a) kritisk vurdere antall studieretninger på masternivå og begrunne hvorfor/hvorfor ikke 
studieretningen bør opprettholdes  

b) oppdatere og tydeliggjøre opptakskravene til alle søkealternativene (studieretningene) på 
masternivå.  
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3. Irregulær undervisning 
Alle regulære emner skal undervises minimum annethvert år. Et ønske om å tilby irregulær undervisning 
i ulike tema, kan ofte bli løst ved å tilby emner uten fast pensum, som for eksempel BIO316 Utvalde 
emne i miljøtoksikologi og INF329 Utvalde emne i programutviklingsteknologi.  
Fakultetet ber instituttene om å se over emner som ikke har vært undervist det siste året og vurdere om 
det dreier seg om et emne som undervises uregelmessig eller ved behov, eller om emnet faktisk burde 
legges ned. 
 

4. Planer om oppretting av studieprogram 
Studiestyret ber om at instituttene/programstyrene gir en kort orientering om planer for oppretting av 
nye studieprogram. Oppretting av studieprogram er en omfattende prosess som innebærer at det må 
utarbeides en søknad om oppretting. Denne søknaden skal vurderes av UiBs programopprettingskomité. 
Frist for å sende inn et førsteutkast til søknad om oppretting av nye studieprogram er satt til 30. april 
hvert år. Arbeidet med å utarbeide søknaden må begynne i god tid før det.  

 
 
 
 
Bergen 12. september 2018 
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