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BESKRIVELSER AV LÆRINGSUTBYTTE – STATUS OG OPPFØLGI NG 
 
 
I brev av 9. november 2010 ble instituttene bedt om å utarbeide beskrivelser av læringsutbytte 
for alle emner og studieprogram med frist 1. mars 2011. 
 
Føringene som gis av Kunnskapsdepartementet er at ved utgangen av 2012 skal det foreligge 
læringsutbyttebeskrivelser for alle program og emner i samsvar med 
kvalifikasjonsrammeverket. For å få fremgang i arbeidet har fakultetet bestemt at tekster for 
læringsutbyttebeskrivelser må meldes inn i forbindelse med mindre studieplanendringer. 
Perioden frem til sommeren vil bli brukt til gjennomgang og kvalitetssikring av 
læringsutbyttebeskrivelser før endelig godkjenning i Studiestyret i oktober. 
 
Her er en oversikt over antall beskrivelser som ble sendt inn av instituttene: 
LU-utvalget ved MN 7 didaktikkemner   
BIO 22 emner BA, MA, profesjonsstudiet i fiskehelse 
GEO 45 emner BA, MA 
GFI 28 emner (no/eng)  
IFT 49 PHYS-emner,  

17 PTEK-emner 
BA fysikk, BA PTEK 

II 43 emner (no/eng) BA, MA 
KI 29 emner BA, MA 
MBI 16 emner BA, MA 
MI 65 emner BA, MA 
Nano 4 emner BA 
 
De resterende beskrivelser vil ettersendes så snart de er ferdige. 
 
Oversikten viser at den største delen av arbeidet med læringsutbyttebeskrivelser er gjort. Noe 
må ettersendes, men de fleste institutter og programmer er kommet i mål. Flere institutter har 
revidert tekstene til både ”Mål og innhold” og ”Læringsutbytte”, og noen har allerede laget 
ferdig oversettelser til engelsk. 
 
 
KOMMENTAR FRA SEKRETÆREN:  
Et foreløpig raskt gjennomsyn av de leverte tekstene viser mye bra arbeid. Instituttene har fulgt 
arbeidsgruppens anbefalinger i både form og innhold. De to kategoriene ”Mål og innhold” og 
”Læringsutbytte” gir, sett i sammenheng, en god beskrivelse av emnene. Alt i alt kan man si at 
dette arbeidet har medført en nyttig og nødvendig gjennomgang av emnebeskrivelsene. Vi har 
også merket oss at flere institutter har arrangert egne seminarer og arbeidsstuer, eller har på 
annen måte fulgt opp dette arbeidet i sine fagmiljøer. Vi takker instituttene og fagmiljøene for 
innsatsen. 
 



UNIVERSITETET I BERGEN 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
 

Z:\studie\Styre-utvalg\Studiestyret\2011\mote-mars2011\sak_0811_læringsutbytte.doc  

 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
Studiestyret berømmer instituttene for det gode og omfattende arbeidet med beskrivelser av 
læringsutbytte for emner og studieprogram. Som en oppfølging av arbeidet foreslås: 

- Studieadministrasjonen gir en oversikt over ettersendte beskrivelser av læringsutbytte på 
studiestyrets aprilmøte 

- Tekstene blir midlertidig lagt ut på fakultetets Wiki-side om læringsutbytte  
- Arbeidsgruppen for kvalifikasjonsrammeverk og læringsutbytte blir bedt om å se 

gjennom tekstene og komme med innspill og kommentarer innen 20. mai. 
- Studiestyret tar opp saken på junimøtet og kommer med anbefalinger for videre 

fremgangsmåte.  
- Tekstene blir publisert så snart de er godkjent og senest etter godkjenning av 

studiestyret i forbindelse med studieplanendringer høsten 2011. 
 
 
Bergen 22. mars 2011 
MN/INSO 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Beskrivelser av læringsutbytte fra alle MN-institutter 


