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GJENNOMGANG AV AVTALER FOR DELSTUDIER I UTLANDET 

 

 
Delstudier i utlandet 

Høsten 2013 ble det igangsatt et større arbeid for å gå gjennom avtaleporteføljen for 

studentutveksling. Alle avtaler som løp ut i 2013 ble gjennomgått og vurdert for forlenging. De fleste 

avtalene ble fornyet for kun ett år, i påvente av en ny og grundigere gjennomgang av avtalene i 2014. I 

tillegg til selve avtalegjennomgangen er det satt i gang et arbeid for å finne tekniske løsninger på 

hvordan vi på best mulig måte kan presentere avtalene, og knytte dem tettere opp mot de 

studieprogrammene de er ment å gjelde for. Avtalene må i større grad enn nå være godt faglig 

forankret. Et utvalg særlig tilrettelagte avtaler skal knyttes til studieprograminformasjonen på 

programmets nettside. 

 

Bakgrunn 

Å få på plass tilrettelagte delstudier i utlandet har vært en oppgave siden Kvalitetsreformen ble 

iverksatt i 2003. Oppdraget fra departementet var å legge til rette for at alle studenter på ordinære 

studieprogrammer skulle få anledning til reise til en institusjon i utlandet for å ta et eller to semestre 

av sin utdanning der. Målet var at 20 % av studentene som avla en grad i Norge skulle ha gjennomført 

et slikt delstudium. Ved UiB ble det vedtatt å øke måltallet til 30 % i Handlingsplan for UiBs 

internasjonale virksomhet 2011-2015. UiB hadde få avtaler tidlig på 2000-tallet, og prosjektet «Økt 

studentutveksling» («PØS») ble igangsatt. 

I dag er situasjonen rimelig god ved vårt fakultet, men det gjenstår en del arbeid. Flere studenter reiser 

på utveksling, men de som drar velger i liten grad faglig tilrettelagte avtaler. Det er kommet kritikk fra 

flere hold, deriblant studentene selv om at de ikke finner avtalene særlig godt kvalitetssikret. Vi har et 

høyt antall avtaler, og mange av disse benyttes i liten grad. De fleste studentene ved vårt fakultet (70 

%) søker seg til institusjoner i USA og Australia hvor UiB har generelle institusjonsavtaler. De aller 

fleste av våre fagspesifikke avtaler er inngått med europeiske institusjoner gjennom Erasmus-

programmet. I all hovedsak legges det til rette for at det er studenter i bachelorprogrammene som kan 

reise ut, og da i 5. og/eller 6. semester. 

Fra 2014 er EUs nye program for utveksling, Erasmus+, satt i drift.  Erasmus+ er et fellesprogram for 

blant annet all utveksling, fellesgradsprogrammer, strategiske partnerskap og kunnskapsallianser til og 

med masternivå. Forskerutdanning (fellesgrader mm.) er løftet ut (fra tidligere Erasmus Mundus) og 

lagt inn under det nye programmet Marie Sklodowska Curie. I forbindelse med innføring av nytt 

program er det utviklet nye avtalemaler, og satt krav til at alle nye avtaler og alle avtaler som skal 

fornyes skal inngås etter de nye kravene og malene. 
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Vårt nye rektorat har rettet et kritisk blikk på det store volumet av avtaler, og signalisert at antallet 

skal reduseres. Gjennom prosjektet «Informasjon, tekniske løsninger og rutiner knyttet til 

studentmobilitet» er fakultetene og instituttene bedt om å velge ut noen avtaler for hvert 

studieprogram som skal vises som tilrettelagte, med frist 1. juni 2014 (13/12016). Dette gjør det 

nødvendig å starte prosessen med å gjennomgå avtalene nå. Med tilrettelagte avtaler forstås i denne 

sammenheng avtaler som fagmiljøet anbefaler fordi de er forankret i forskning, har kvalitet i faglig 

innhold og administrativ oppfølging overfor studenten, og fordi utveksling gjennom nettopp disse 

avtalene bidrar til å øke kvaliteten på læringsutbyttet for det aktuelle studieprogrammet (UU-sak 

8/14). 

 

Hvordan går vi fram? 

- Fakultetet ber instituttene om å vurdere avtaleporteføljen på nytt. Vurderingskriteriene for å 

fornye en avtale skal være i tråd med universitetsledelsen krav. Avtalene som skal fornyes skal 

gi mulighet for å studere gode og aktuelle emner som skal inngå i våre grader. Avtalene skal i 

størst mulig grad være gjensidige. Det er ikke et mål i seg selv kun å se på antallet avtaler, men 

det må sikres at avtalene holder en høy faglig kvalitet og at de er forankret i fagmiljøet. 

Fristen for å sende lister over avtaler som skal fornyes er tirsdag 27. mai. Listene sendes 

fakultetet, som vil sende en samlet oversikt til Studieadministrativ avdeling. SA vil stå for 

utsending av avtaler til våre samarbeidspartnere. Instituttene skal ikke stå for avtaleinngåelse 

selv. 

- Instituttene skal velge ut (inntil) 5 avtaler for hvert studieprogram som skal vises under 

«Delstudier i utlandet» på studieprogrammets nettside. Det skal lages lenker til den enkelte 

avtalen som skal beskrives slik at det danner et godt grunnlag for studentene som skal velge 

studiested. 

Fristen for å velge ut disse 5 avtalene er 1. juni 2014. 

 

- Det skal utarbeides nettsider for avtalene, hvor disse beskrives i detalj. Informasjonen på nett 

vil være hentet fra ulike deler av databasen Felles studentsystem (FS). Instituttene skal kun 

utarbeide informasjon som er av faglig karakter, og denne informasjonen skal legges på 

avtalenivå. Informasjonen skal skrives inn i såkalte Infotyper i FS, slik som for emner og 

studieprogrammer. Studiekonsulentene skal være godt kjent med hvordan det tekniske skal 

løses.  

Foreløpig er instituttenes ansvarsområde: 

- fagområde den gjelder for, evt. om den gjelder for studenter på bestemte program 

og/eller studieretninger,  

- opptakskrav,  

- undervisningsspråk,  

- evt. krav til dokumentasjon på språk,  

- info om språkkurs,  

- studieavgift og friplasser (hvis utenfor Erasmus) 

Studieadministrativ avdeling vil ha ansvar for å utarbeide og vedlikeholde informasjon om 

universitetet, beliggenhet og campus/byen, bolig, semesterets varighet mm. I tillegg vil det 



UNIVERSITETET I BERGEN 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

P:\studie\Styre-utvalg-dialogsamtaler\Studiestyret\2014\02.04.14\Sak_14_6_delstudier i utlandet.docx  

være informasjon om avtalens varighet og omfang, hvilket land, studienivå, institusjonens 

nettside mm. som hentes fra overordnet nivå i avtalebildet i FS. 

 

Alle avtaler skal beskrives. Fakultetet anbefaler at instituttene begynner med de (inntil) 5 

avtalene som skal framheves spesielt. Fristen for å ha informasjonen på plass om de 

tilrettelagte avtalene er 1. juni. Informasjon om alle avtaler skal være på plass 1. desember 

2014. 

Fakultetet vil invitere til en arbeidsstue for å sette i gang med å registrere informasjonen når 

de nødvendige tekniske løsningene er laget. Instituttene bør likevel starte med å utarbeide 

tekstene før det, slik at saksbehandlerne kan få lagt inn mest mulig den dagen. De instituttene 

som velger å beholde mange avtaler, vil måtte legge inn større innsats både i denne prosessen 

som er beskrevet her og i den videre oppfølgingen av egen avtaleportefølje. 

 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Studiestyret vedtar den fremlagte fremgangs- og tidsplanen for gjennomgang og 
kvalitetssikring av avtaleporteføljen for delstudier i utlandet. 
 
 
 
 
Bergen 27.3.2014 
MN/KRKA 
 
 
Vedlegg 

- Lister over eksisterende avtaler eid av institutter ved MN 

 
 


