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Vennligst send invitasjonen til alle undervisere på ditt institutt. Nå er den bare sendt til
kontaktpersoner for revisjonen, til studieadministrasjonen og administrasjonssjefer:
 
I forbindelse med revisjonen av studieplaner inviterer MN-fakultetet til workshop på onsdag den
15. februar kl 10.00 – 14.00 på seminarrommet på VilVite (60 plasser):
 
«Workshop om læringsutbytter»
 
Ivar Nordmo og Yael Harlap fra institutt for pedagogikk vil lede oss gjennom workshopen.
 
Påmeldingsfrist er 10. februar. Fakultetet bestiller te/kaffe og lunsj.
è Påmeldingsskjema

 
Målgruppen er emne- og programansvarlige fra instituttene som har jobbet med revisjon av
studieplaner og som nå leverer førsteutkast av de reviderte emne- og programbeskrivelser. Det
er altså først og fremst vitenskapelig ansatte som vi ønsker skal delta, men studieadministrativt
ansatte kan også delta dersom det er plasser ledig.
 
Workshopen legger opp til gruppearbeid og deling av «best practice». Deltakerne vil få anledning
til å jobbe med egne læringsutbyttebeskrivelser på program og emner. De vil få anledning til å ta
et helhetlig blikk på det de har jobbet med. Deltakerne vil få innspill fra andre, gi innspill til
andre, og få inspirasjon fra det andre har gjort.
 
Vennlig hilsen
Ingrid Solhøy
Rådgiver
 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/matnat/
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