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Fakultetet inviterer med dette til Kick-off seminar for revisjonen av studieprogram- og
emnebeskrivelser (sak 16/7218)
 
Tid: 31. oktober 2016, kl 13:00 – 15:00 (OBS! Studiestyremøte samme dag kl 10:15 – 12:00)
Sted: Seminarrom E på Studentsenteret
 
Målgruppe:

·        Kontaktpersonene som er oppnevnt på hvert institutt
·        Programstyrene, studiestyremedlemmer
·        Studieadministrasjon
·        Andre som er involvert i studieplanarbeid og/eller er emneansvarlige

De oppnevnte kontaktpersonene har et særskilt ansvar for oppfølging av revisjonsprosessen på
instituttet.
 
Programpunkter på seminaret er:

·        Gjennomgang av prosessen og tidsplanen for revisjonsprosessen på fakultetet
·        Grunnleggende prinsipper, krav, råd og hjelpemidler
·        Eksempler på studieplanarbeid og revisjonsprosess fra GEO og BIO

Revisjonsprosessen er igangsatt av Utdanningsutvalget og går på hele UiB. Revisjonen skal være
en helhetlig gjennomgang av alle studieprogram som et ledd i arbeidet med kvalitetsutviklingen
av utdanningen.  Den må også sees som en oppfølging av nivåbeskrivelsene og kravene i
kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning.
 
På fakultetet hadde vi en stor gjennomgang av programbeskrivelser i 2015, når
vitnemålstekstene ble utarbeidet, hvor det ble lagt mest vekt på tekstene for mål og innhold og
læringsutbytte. De instituttene som gjorde en god og grundig jobb i fjor, vil få en enklere jobb
denne gangen.
 
Prosessen som nå er satt i gang innebærer en revisjon av hele undervisningsporteføljen, det vil si
alle program og alle emner som tilbys. Denne gangen legges det særlig vekt på nivåbeskrivelsen
(bachelor, master) og sammenhengen mellom læringsutbytte og undervisnings- og
vurderingsformer.
 
Etter kick-off seminaret skal instituttene jobbe med program- og emnebeskrivelsene. Neste
sjekkpunkt er i januar, når førsteutkast til reviderte studieplaner og emnebeskrivelser skal
leveres. I forlengingen av dette planlegger vi en workshop (februar/mars) der vi jobber med de
leverte tekstene og diskuterer på tvers av instituttene.
 
Vi har laget en Wiki-side for revisjonen på MN hvor dere finner alle brev og dokumenter til
revisjonsprosessen, samt tidsplan og listen over kontaktpersoner. Siden vil bli oppdatert
fortløpende.
https://wiki.uib.no/matnat/index.php/Revisjon_av_studieprogram_p%C3%A5_MN_2016-2017
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Med vennlig hilsen og vel møtt på seminaret
 
Harald Walderhaug (prodekan)
Eli N. Høie (studiesjef)
 
Ingrid Solhøy
seniorkonsulent
 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Universitetet i Bergen
http://www.uib.no/matnat/
Tlf: +47 55 58 20 65
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