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Revisjon av studieprogram 2016-2017 - Sluttnotat fra MN-fakultetet 
Fakultetet ønsker i dette notatet å gi en oppsummering av revisjonsprosessen, hvordan 
prosessen fungerte og hva som kom ut av den. Vi vil også komme med noen betraktninger 
og ønsker for den videre prosessen og for fremtidige store revisjoner av studietilbudet. 

Brevet fra Studieadministrativ avdeling med bestillingen av totalrevisjonen kom like før 
sommeren 2016, slik at arbeidet på fakultetet ikke startet opp før på høstsemesteret. Ved 
MN-fakultetet har vi over 70 studieprogram og studieretninger, og over 400 emner. Med frist 
15. april for revisjon av nye studieprogram og 15. mai for den øvrige program- og 
emneporteføljen er det ikke mer enn syv til åtte måneder tid for en så omfattende og 
komplisert prosess. 

I vårsemesteret 2015 hadde vi allerede jobbet med læringsutbyttebeskrivelser for 
studieprogrammene i forbindelse med utarbeidelse av vitnemålstekster (2015/6148). Dette 
grundige og tidkrevende arbeidet var på den ene siden et godt utgangspunkt for denne 
revisjonen, men på den andre siden var det ikke lett å få aksept og engasjement for «enda» 
en revisjon blant de vitenskapelige på instituttene. 

 
Gjennomføring av revisjonsprosessen 
Instituttene ble varslet om den forestående revisjonen rett før sommeren. I begynnelsen av 
oktober 2016 sendte fakultetet et brev til instituttene og beskrev formålet med revisjonen og 
ba om oppnevning av kontaktpersoner på hvert institutt. Det ble laget en tidsplan for 
revisjonsprosessen på fakultetet,  det ble opprettet en ressursside på fakultetets Wiki-side og 
det ble invitert til et kick-off seminar i slutten av oktober. I begynnelsen av februar ble det satt 
en første frist for innlevering av noen reviderte program- og emnebeskrivelser, som skulle 
tjene som eksempler til en workshop i midten av februar.  
Fakultetet har overlatt ansvaret for gjennomføring og organisering av lokale 
revisjonsprosesser til instituttene, og har prøvd å koordinere prosessen, formidle informasjon 
og svare på spørsmål underveis. I tillegg har fakultetets studieadministrasjon organisert 
enkelte møter og seminarer hvor revisjonsrelevante og universitetspedagogiske emner ble 
tatt opp. Våre seminarer kom i tillegg til de tre seminarer som ble arrangert av SA. Dessverre 
var vi ikke fakultetet eller instituttene i stor nok grad klar over seminarene fra SA, noe som 
antakeligvis skyldes en kommunikasjonssvikt.  
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Ved de fleste institutter var det programstyrene som hadde ansvar for revisjon av 
studieprogrammene, mens de emneansvarlige hadde som oppgave å revidere egne emner. 
Noen institutter oppnevnte en revisjonskomité med vitenskapelige og studieadministrative 
medlemmer, og noen arrangerte interne møter og revisjonsdugnad. 
 
Tilbakemeldinger fra instituttene  
Oppdraget om totalrevisjonen kom i en periode med en del andre store prosesser og 
endringer, som opprettelse av sivilingeniørprogrammer, programevalueringer, innføring av 
nytt system for timeplanlegging, for å nevne noen. Både de vitenskapelige og 
studieadministrasjonen har vært under stort arbeidspress og har derfor ikke vært 
utelukkende positive. Instituttene opplevde bestillingen også som noe uklart og hadde mange 
teknisk-praktiske spørsmål, men også mer grunnleggende spørsmål om definisjoner, 
målgruppe og tolkning. Noen av spørsmålene var heller ikke avklart ved SA i forkant av 
revisjonen, noe som førte til usikkerheter og til endringer midt i prosessen. Slike problemer 
kunne vært unngått ved å først gjennomføre en pilot-revisjon. 
Instituttene etterlyste kritisk gjennomgang og tilbakemeldinger fra fakultetet på utkast av de 
reviderte tekstene underveis i prosessen. Fakultetets studieadministrasjon er imidlertid ikke 
rigget til denne jobben og har verken kapasitet eller god nok kompetanse til å gi gode 
tilbakemeldinger, noe som førte til en del kritikk og frustrasjon.  
Kvalitetsutvikling har likevel skjedd før, under og vil skje videre i prosessen. 
Tilbakemeldingen fra flere institutter viser at mange emneansvarlige betrakter prosessen 
som meningsfull. Programstyrene og en del emneansvarlige tenker mer på samspill mellom 
læringsaktiviteter og vurderingsformer, og spesielt emnebeskrivelsene har fått et løft og 
fremstår mye tydeligere enn før. 
Vi vil ellers henvise til de vedlagte notatene fra instituttene. 
 
Oppsummering - hvor langt er vi kommet 
Instituttene har gjort en stor innsats i revisjonsprosessen, og har meldt inn at alle 
studieprogram med emner som inngår er revidert og behandlet i programstyrene. Noen 
institutter er kommet gjennom hele emneporteføljen i løpet av revisjonsprosessen, mens det 
hos noen institutter gjenstår revisjonen av få eller flere emner, det gjelder hovedsakelig 
valgemner og uregelmessige emner.  
Studieadministrasjonen på instituttene kvalitetssikrer tekstene og oppdaterer dem i FS, så 
lenge det dreier seg om korrekturer, presiseringer og redaksjonelle endringer som ikke 
krever behandling i studiestyret. Endringer i program- og emnestrukturer, 
undervisningsformer, undervisningsaktiviteter og vurderingsformer krever behandling og 
vedtak i fakultetets studiestyret, og blir meldt inn som studieplanendringer i oktober. Etter 
vedtak i studiestyret vil disse endringene bli publisert tidligst til vårsemesteret 2018. 
 
Hva fakultetet og instituttene ønsker seg for den videre revisjonsprosessen 

- Ekspertgruppen som tar stikkprøver av program- og emnebeskrivelser bør ha med 
noen representanter fra Studieadministrativ avdeling med kompetanse på eksamen 
og FS. Det bør i den forbindelse bli sjekket om undervisningsaktiviteter og 
vurderingsformer som blir beskrevet i studieplanene også vil fungere praktisk og 
teknisk, og om de svarer til krav i lov og forskrift. 

- Undervisnings- og vurderingsformer bør ikke møte hindringer i FS og 
timeplanleggingssystemet. FS-funksjonaliteten må «snakke sammen» med digital 
vurdering og timeplanlegging. Den tekniske samhandlingen mellom disse systemene 
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er essensiell for å kunne gjennomføre og ivareta behovene og kravene ved 
mappevurdering og lignende vurderingsformer. 

- Instituttene ønsker konkret tilbakemelding på de reviderte programmene og emnene, 
både når det gjelder form og språkbruk, men også når det gjelder meningsfullt 
samsvar mellom undervisning og vurdering. 

 
Hva fakultetet og instituttene foreslår for fremtidige revisjons- og 
kvalitetssikringsprosesser 

- UiB trenger en håndbok eller en veileder for studieplanarbeid, NKR og 
læringsutbytte. Den bør blant annet inneholde definisjoner av begrep og målgrupper, 
og dermed beskrive og definere de standarder som skal gjelde ved UiB.  

- Det hadde vært mer hensiktsmessig og mer effektivt å starte en stor revisjonsprosess 
med et pilotprosjekt hvor man foretar en grundig revisjon av få utvalgte program 
med tilhørende emner. Slik kan man avklare definisjoner, krav, spørsmål, 
problemstillinger og tolkninger av UiBs retningslinjer og forskrifter, og nasjonale krav 
og rammeverk. 

- Både den vitenskapelige og den studieadministrative staben trenger kompetent hjelp 
og støtte i en revisjonsprosess. Det er veldig viktig med et sentralt støtteapparat og 
tett oppfølging, men også et revisjonsforum på tvers av fakultetene vil være 
hensiktsmessig. 

- Fakultetet foreslår en digitalisering av UiB sine program- og emnemaler. Malene 
foreligger nå som Word-dokumenter (eller Open Office) og er vanskelig å håndtere og 
bearbeide, spesielt når mange ulike mennesker skal skrive i disse malene. Malene 
bør derfor utarbeides som digitale skjema. Det vil gjøre det mye lettere å registrere 
endringer og å revidere tekster uten å gjøre feil med formatteringer (punktlister, 
tabeller, osv). Ved bruk av digitale maler kan man å dokumentere historikken på 
endringer, og det vil antakelig gjøre det enklere og tryggere å overføre endringer til 
FS.  

 
Studieadministrativ avdeling må gjerne henvende seg til fakultetets studieseksjon for å be 
om reviderte program- og emnebeskrivelser som enda ikke er behandlet og publisert, 
dersom de ønsker å ta stikkprøver og se på resultatene av revisjonen. Fakultetet og særlig 
instituttene ser frem til å få konkret tilbakemelding på det arbeidet som er lagt ned og 
tekstene som er skrevet. 
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