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Revisjon av studieprogram. Oppretting av nye studieprogram. 
Praktisk informasjon og noen presiseringer
Dette dokumentet inneholder informasjon knyttet dels til arbeidet med revisjon av 
studieprogram og dels til sluttføringen av arbeidet med høstens oppretting av studieprogram. 
Noe av informasjonen er svar på direkte spørsmål fra fakultetene. Informasjonen er knyttet til 
følgende tema:

 Revisjon av alle studieprogram ved UiB (Jf. brev fra SA, datert 03.06. 2016, ePhorte-sak 
2016/4587 og UU-sak 18/16) 

 Oppretting av nye studieprogram 2016. Sluttføring av prosessen (UU-sak 58/16.) Justering av 
enkelte av de nye emnene i programmene og revisjon av eksisterende emner som 
gjenbrukes i programmene. 

 Studieprogram, studieretning og læringsutbyttebeskrivelser.
 Læringsutbyttebeskrivelser for studieretninger – synlig på web’en
 Én kategori i hver av malene for studieprogram og for emnebeskrivelser endres til Arbeids- 

og undervisningsformer (som erstatter henholdsvis «Undervisningsmetoder» og 
«Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning»).   

1. Revisjonen av alle studieprogrammene
Utdanningsutvalget ble i UU-sak 18/16 orientert om at det faglige revisjonsarbeidet burde 
være gjennomført innen medio mai 2017, slik at de nødvendige godkjenningene i 
fakultetsorganene kunne gjøres høsten 2017 og alt være publisert på nett innen 1. desember 
2017.  

Studieadministrativ avdeling (SA) har fått spørsmål om hvorvidt fakultetene innen medio mai 
skal sende alle de reviderte studieprogrammene og emnene til SA. Vårt svar er at det viktige 
er at studieplanene blir revidert og senere godkjent på fakultetsnivå. Det SA ber om, er at 
fakultetene innen fristen sender brev om at revisjonen er i rute, og om hvor langt de er 
kommet når det gjelder godkjenninger/publisering av de reviderte planene. SA vil følge opp 
med en kvalitetssjekk i form av stikkprøver.
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2. Oppretting av nye studieprogram 2016. Sluttføring av prosessen 
I U-styresak 158/16 vedtok Universitetsstyret å opprette de nye studieprogrammene «Under 
forutsetning av at: 

 alle eksisterende, allerede godkjente emner i programmene («gjenbruksemnene») 
innen medio april 2017 er reviderte og sett i sammenheng med det aktuelle 
programmet, - og 

 fagmiljøene i dialog med SA arbeider med videre utvikling av enkeltpunkter i planene 
innen samme tidspunkt»

Det første punktet betyr at «gjenbruksemnene» når de er reviderte, innen medio april 
oversendes SA, som formidler videre til komitéen, for at den skal kunne se på helheten i 
programmene. (Jf. informasjon til UU 12. oktober under sak 53/16.) 

Det andre punktet følges opp av SA, som i samråd med fakultetene finner fram til velegnede 
tidspunkt for og form på oppfølgingsdialogen om justering av enkelte av de nye emnene i 
programmene.

3. Forholdet mellom studieprogram, studieretning og læringsutbyttebeskrivelser
Her har vi fått spørsmål fra flere av fakultetene om hvorvidt det må være læringsutbytte-
beskrivelser på programnivå dersom programmet har læringsutbyttebeskrivelser på 
studieretningsnivå.

Det er slik at alle studieprogram skal ha en fullstendig studieplan som også inneholder 
læringsutbyttebeskrivelser, uavhengig av om programmet har studieretninger eller ikke.

Hva som er en studieretning, er ikke definert/beskrevet i forskriftene. Men NOKUT sier at 
dersom studieprogrammet består av flere studieretninger og læringsutbyttene for dem ikke er 
godt nok dekket inn av læringsutbyttebeskrivelsene for programmet, må de ha egne 
læringsutbyttebeskrivelser på studieretningsnivå. Vi oppfatter også NOKUT dithen at når 
studieretningene får egne læringsutbyttebeskrivelser, må vi stille de samme kravene til dem 
som til et program, f. eks med tanke på krav til fagmiljø.

I tillegg sa NOKUT for 1 1/2 år siden dette:
Det skal være ett, felles totalt læringsutbytte per studieprogram – og det skal være faglig. Det er 
derfor slik at hvis dere har studiespesialiseringer som gir seg utslag i ulike 
læringsutbyttebeskrivelser skal disse defineres som selvstendige studieprogram med egne 
overordnede læringsutbyttebeskrivelser. Det er selvsagt ikke noe i veien for at man har 
«gjenbruk» av enkelte beskrivelser som er felles mellom de ulike programmene, i tillegg til de 
mer fagspesifikke. Det er heller ikke noe i veien for at dere har felles undervisningsopplegg for 
flere studieprogram der det er hensiktsmessig. 

Dette betyr at når fagmiljøene av ulike årsaker likevel velger å lage studieretninger som vi 
ser trenger egne læringsutbyttebeskrivelser, så kan vi uansett ikke sløyfe 
læringsutbyttebeskrivelser på programnivå slik noen miljøer har ønsket. Disse 
læringsutbyttebeskrivelsene skal også inn på vitnemålene.

4. Læringsutbyttebeskrivelser for studieretninger – synlig på nettsidene
For en tid siden ble SA gjort oppmerksom på at det var problemer med at 
læringsutbyttebeskrivelser for studieretninger lagt inn i FS ikke kom fram, ble synlige, på 
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nettsidene. Dette er nå ordnet, og visningsmuligheten skal være på plass. Det betyr at hvis et 
fakultet har lagt inn tekst i infotypen SP_UTBYTTE på en studieretning, skal den komme opp 
på nettsidene dagen etter. Hvis det ikke ligger noe i den infotypen, skal fanen ikke dukke 
opp.

5. Endring av én kategori i Mal for studieplan og Mal for emnebeskriving
I Mal for studieplan har én av kategoriene siden 2013 hett "Undervisningsmetodar" mens 
tilsvarende kategori i Mal for emnebeskriving siden 2014 har hett "Undervisningsformer og 
omfang av organisert undervisning". Disse kategoriene endres nå til "Arbeids- og 
undervisningsformer". Det er flere grunner til dette. Da «undervisning» ble valgt i de gamle 
kategoriene, ble begrepet forstått bredt som: alle former for organiserte undervisnings- og 
læringsaktiviteter i program og emner.  "Arbeids- og undervisningsformer" er betegnelsen 
NOKUT har brukt konsekvent en stund nå. Den er mer dekkende og beskriver bedre det vi er 
ute etter å få fram her. 

Vi har sett i programopprettingsrundene at «undervisning» blir snevert tolket/forstått rundt 
omkring, mens «arbeidsformer» åpner opp for å beskrive aktiviteter som går inn i en vid 
forståelse av undervisning. I dialogene med fagmiljøene som nå oppretter nye studier, har vi 
foregrepet denne endringen noe, ikke bare med å nevne ønsket om å endre betegnelsen, 
men også gjennom at vi har bedt dem om å skrive litt mer utdypende om undervisningen, og 
utvidende i retning av arbeidsformer.  

Denne endringen og behovet for den har vært signalisert for UU ved et par anledninger, og 
det har også vært informert om endringen i STALF (Studieadministrativt lederforum).

Dette innebærer at etter styremøtet 1. desember (og etter klarsignal fra oss om at de nye 
programmene og emnene er klare til å legges inn), skal fakultetene legge inn informasjonen 
om henholdsvis undervisningsmetoder/undervisnings-former under infotypen for «Arbeids- 
og undervisningsformer», SP_ARBUND og EB_ARBUND. 

Ansattsidene på uib.no 
SA har over tid jobbet med å omorganisere og fornye relevant informasjon på Ansattsidene, 
særlig den som har med studieprogram, ulike former for læringsstøtte, MittUiB, og 
studiekvalitet å gjøre. Vi håper sidene og informasjonen der skal bli til hjelp og støtte i 
arbeidet på fakultetene, og tar gjerne imot tilbakemelding og forslag til endringer.

Vennlig hilsen

Christen Soleim
avdelingsdirektør Ingvild Greve

underdirektør


