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Revisjon av studieprogram 2016-2017 ved MN - Oppstart av arbeidet
Vi viser til brev fra Studieadministrativ avdeling (16/4587), der det settes en frist for revisjon 
av alle studieprogrammene ved UiB til 15. mai 2017. Revisjonen er vedtatt i 
Utdanningsutvalget, og omfatter alle eksisterende program med tilhørende emner. Fakultetet 
har varslet om saken i brev av 1. juli (16/7218-1).

Formål med revisjonen
Målet med arbeidet er å få en grundig og kritisk gjennomgang av studietilbudene for å finne 
fram til eventuelle områder der kvaliteten kan videreutvikles både på program- og emnenivå. 
Fagmiljøene bes spesielt se på sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelsene i 
studieprogram med tilhørende emner og vurderings-, undervisnings- og arbeidsformene. 
Vurderingsformene skal måle om læringsutbyttet er oppnådd, og undervisnings- og 
arbeidsformene skal føre fram til dette læringsutbyttet.

Viktige drøftingsspørsmål kan være:
 Har læringsutbyttebeskrivelsene en form og et innhold som gjenspeiler kjernen i vårt 

fagområde, og på en god måte beskriver det vi vil at studentene skal sitte igjen med 
og ta med seg videre når programmet og de ulike emnene er fullført.

 Er beskrivelsene formulert slik at de tydelig viser hvilket nivå programmet ligger på 
(bachelor eller master) – og slik er i tråd med det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket (NKR)? 

 Er programmet med de ulike emnene bygd opp slik at det legger til rette for en 
hensiktsmessig progresjon i studiet med en best mulig sammenheng mellom 
emnene? 

 Er vurderingsformene egnet til å finne ut om kandidatene og studentene har oppnådd 
læringsutbyttet i programmet og emnene?
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 Er der variasjon i vurderingsformene fra emne til emne slik at studenten i løpet av 

programmet får prøvd ulike former for læringsutbytte?
 Sikrer vurderingsformene at ferdigheter og generell kompetanse blir vurdert, og 

gjenspeiles det i læringsutbytte for programmet?
 Legger programmet og emnene opp til arbeidsformer med studentaktivitet og 

undervisningsformer som bidrar til at kandidatene/studentene oppnår læringsutbyttet?
 Kommuniserer studieplanen godt til potensielle søkere?
 Er teksten under «kva kan du bli» konkret nok? Appellerer den til unge søkere?

Det store arbeidet med programbeskrivelser og læringsutbytter som ble gjort i 2016 (saksnr 
2015/6148) i forbindelse med vitnemålstekster danner et solid grunnlag til revisjonen som vi 
skal gjøre nå.

Oppnevning av kontaktpersoner 
Hvert institutt bes oppnevne minst tre personer, to vitenskapelige og en administrativ, som 
får et særskilt oppfølgingsansvar for revisjonsprosessen på instituttet. Revisjonen omfatter 
hele programporteføljen, også de tverrfaglige programmene som instituttene har 
administrativt ansvar for. Blant annet med tanke på tverrfaglige program kan det gjerne 
oppnevnes flere kontaktpersoner. 

Navn på kontaktpersonene sendes til ingrid.solhoy@uib.no innen 20. oktober 2016 

Kick-off seminar
Fakultetet planlegger et kick-off seminar i månedsskifte oktober/november. Hovedmål-
gruppen for seminaret er studiestyret, programstyrene og kontaktpersonene for revisjons-
prosessen, men alle vitenskapelig og studieadministrativt ansatte blir invitert til å delta.
På seminaret vil vi gå gjennom formålet med revisjonen, maler og metoder for 
revisjonsarbeidet, og vi håper å få vist eksempler fra studieplanarbeid fra bioCEED og 
Institutt for geovitenskap.

Tidsplan for revisjonsprosessen på MN
Vi har satt opp følgende tidsplan for arbeidet: 

 20. oktober 2016: Frist for oppnevning av kontaktpersoner
 Månedsskifte oktober/november 2016: Kick-off seminar
 Desember 2016: Temaseminar 
 Januar 2017: Frist for innsendelse av førsteutkast til reviderte studieplaner
 Februar 2017: Halvdagsseminar der vi i fellesskap går gjennom instituttenes 

studieplaner og gir tilbakemeldinger på disse - deling av «best practice»
 15. mai 2017: Innlevering av reviderte studieplaner. Studieplanene skal være 

godkjente i relevante fora på instituttene

Det er opprettet en ressursside på fakultetets Wiki-side hvor dokumenter og verktøy for 
revisjonsarbeidet samles.

Vennlig hilsen

Eli N. Høie
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