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TEKSTER TIL PROGRAMBESKRIVELSER I STUDIEPLANER, VITNEMÅL OG DIPLOMA
SUPPLEMENT
Fra og med 1. juni i år vil alle vitnemål og Diploma Supplement for bachelor- og mastergrader
ved UiB skrives ut etter en ny mal. Denne nye malen inkluderer tekstene for Mål og innhold og
Læringsutbytte som er formulert i programbeskrivelsene. Før 1. juni skal disse to kategorier i
programbeskrivelsene ha riktig innhold, form og stil at de kan trykkes i vitnemålene.
Vitnemålet og Diploma Supplement som kandidaten får etter fullført gradsstudium er viktige
dokumenter som kandidaten skal kunne være stolt av. Dokumentet vil blant annet bli brukt
når kandidaten søker jobb eller søker seg til videre studier. Tekstene for Mål og innhold og
Læringsutbytte i vitnemålet og Diploma supplement presenterer studieprogrammene våre for
arbeidsgivere og for andre utdanningsinstitusjoner i inn- og utlandet, og det er derfor viktig at
tekstene beskriver på en god og informativ måte våre studieprogram som studier av høy
relevans og høy faglig kvalitet. Tekstene vil samtidig være et viktig verktøy for det
kontinuerlige arbeidet i programstyrene med blant annet programdesign og -utvikling,
programevalueringer og studieplanendringer.
Mange har lagt ned et betydelig arbeid i utformingen av disse tekstene, både vitenskapelige,
programstyrene og studieadministrative på instituttene, samt studieseksjonen på fakultet. De
ferdige tekstene er sendt til nynorsk og engelsk språkvask, og administrasjonen vil gjøre
tekstene klare til trykking.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Studiestyret berømmer instituttene og studieseksjonen for det grundige og omfattende
arbeidet som er lagt ned i utformingen av programtekstene. Studiestyret godkjenner innhold
og form av tekstene for Mål og innhold og Læringsutbytte av bachelor- og
masterprogrammene som skal trykkes i vitnemål og Diploma Supplement, slik de ble fremlagt.
Instituttene og studieseksjonen kan foreta mindre språklige endringer etter korrekturlesing og
språkvask.
Programtekster som ikke var ferdig til studiestyremøtet, vil bli sendt til godkjenning på
sirkulasjon.
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