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UTDANNINGSMELDING 2013 OG PLANER 2014 

 

 

Universitetsdirektøren ber i brev av 12. desember 2013 om å utarbeide utdanningsmelding, 

forskerutdanningsmelding og forskningsmelding for 2013 og planer for 2014 med frist 1. april 

2014. Universitetsledelsen ønsker å forenkle og forbedre dagens rapporteringssystem og skriver 

«Forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmeldingen for 2013 er viktige dokumenter 
for rapportering av oppnådde resultater og prioritering av tiltak. Universitetsledelsen er 
også opptatt av at disse meldingene skal få et mer hensiktsmessig format, som både sikrer 
effektiv rapportering og tydelig får fram satsinger og resultat, styrker og svakheter. Antallet 
punkter det bes om rapportering fra er redusert. Meldingene bør ikke være mer enn 6 sider.» 

Malen for meldingene er vedlagt saken. De tre meldingene fra hvert fakultet skal ikke utgjøre 
mer enn seks sider samlet, noe som innebærer at hver av meldingene vil måtte bli av svært 
begrenset, overordnet og strategisk karakter. Fakultetene skal, sammen med 
utdanningsmeldingen, legge frem forslag til oppretting og nedlegging av studieprogram og 
studieretninger. Det skal også meldes inn forslag til intern allokering av studieplasser 
(opptaksrammer). 

Fakultetet har i brev av 17. januar bedt instituttene om å utarbeide sine utdanningsmeldinger, 
uten å sette spesielle begrensninger i sideantallet på meldingene. Instituttene står også fritt når 
det gjelder utforming av utdanningsmeldingen, og de bør beskrive spesielle utfordringer eller 
innspill ut over de oppsatte spørsmål og tema i malen. Fristen for tilbakemelding fra instituttene 
er 7. mars. Fakultetet tar sikte på å behandle sine tre meldinger i fakultetsstyret 20. mars (med 
utsending av sakspapirer 13. mars). Meldingene behandles dermed en måned tidligere enn i 
fjor.  

På grunn av stor møtevirksomhet er det dessverre vanskelig å få avholdt et studiestyremøte etter 
at instituttene har levert sine meldinger. Vi er derfor nødt til å behandle utdanningsmeldingen 
før vi har gått gjennom instituttene sine tilbakemeldinger. Vi foreslår av den grunn i vedtaket at 
prodekan får fullmakt til å supplere utdanningsmeldingen dersom det kommer opp viktige saker 
i instituttenes meldinger. Dette vil skje i tett dialog med instituttene. 

Fakultetet skal i utdanningsmeldingen også omtale hvilke saker som prioriteres i 2014. I det 
vedlagte utkastet til utdanningsmeldingen er det skissert en liste over satsingsområder. 
Studiestyret bes om innspill og kommentarer. 

Prioriteringer 2014 

Fakultetet vil i 2014 jobbe spesielt med følgende saksfelt:  
- Teknologirelatert utdanning  
- Styrking av lærerutdanning/fagdidaktisk miljø  
- Planlegging av masterseremoni/alumni  
- Rekruttering og frafall  
- Etter- og videreutdanning EVU  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 

Studiestyret berømmer instituttene for innsatsen og arbeidet som er lagt ned i 2013 for å øke 
den faglige kvaliteten av fakultetets utdanninger og for bedre trivsel og studiemiljø for 
studentene.  

Studiestyret vedtok enstemmig utdanningsmeldingen for 2013 med de endringer som fremkom 
under møtet. Prodekan får fullmakt til å supplere utdanningsmeldingen dersom det kommer opp 
viktige saker i instituttenes meldinger. Utdanningsmeldingen oversendes til Universitets-
direktøren under forbehold av godkjenning i fakultetsstyret. 

 

Bergen 28.02.14, MN/inso 
 

 

Vedlegg:  

- Utdanningsmeldingen 2013 – planer 2014 

- Brev fra fakultetet om meldingene 2013 

- Mal for utdanningsmeldingen 

- Brev fra universitetsledelsen om rapportering og meldingene 


