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Revisjon av studieprogram 2016-2017 ved MN - Oppdatert kalender 
for arbeidet og annet 

Fakultetet arrangerte et kick-off seminar for revisjonsprosjektet den 31. oktober med godt 

oppmøte fra instituttene. Vi håper at alle instituttene er kommet i gang med sin lokale 

revisjonsprosess etter seminaret. 

Presentasjonene fra seminaret er lagt ut på Wiki-siden for revisjonen 

https://wiki.uib.no/matnat/index.php/Revisjon_av_studieprogram_p%C3%A5_MN_2016-2017 

På Wiki-siden ligger det en rekke nyttige dokumenter og lenker til revisjonsarbeidet. Her 

ligger også de oppdaterte malene for program- og emnebeskrivelser som skal brukes for å 

levere de reviderte tekstene. Mye praktisk informasjon om emner og program er allerede på 

plass (alle studieprogram ligger i ePhorte sak 2015/6148). Vi forutsetter imidlertid at denne 

informasjonen vurderes i lys av revisjonsarbeidet for læringsutbyttebeskrivelser, og diskusjon 

rundt hvordan læringsutbytte oppnås med å gjenspeiles i undervisnings- og 

vurderingsformer. 

Her er en oppdatert og kommentert tidsplan fremover: 

 12. desember 2016, kl 9 - 11:  
Temaseminar: Mitt UiB – nye muligheter for undervisning og vurdering 
Presentasjon og diskusjon. En invitasjon med tid, sted og mer om innholdet kommer i 
begynnelsen av desember. 

 14. desember 2016 kl 08.30-12.30, Universitetsaula:  

Årets studiekvalitetsseminar. Tema: Læringsutbyttestyrte lærings- og 

vurderingsformer, med fokus på vurderingsformer. Formålet er å få mer variasjon 

i undervisnings- og vurderingsformer i emner og studieprogrammer.   

Referanse Dato 

2016/7218-INSO 18.11.2016 
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 3. februar 2017 (senest): Frist for innsendelse av førsteutkast til reviderte 
studieplaner for  
alle bachelorprogram med obligatoriske emner og ett eller flere masterprogram/-
studieretninger fra hvert institutt. Førsteutkast blir lagt ut på Wiki-siden, slik at de er 
tilgjengelige for alle, når vi skal jobbe videre med dem. 

 Uke 6 eller 7 i februar 2017: Halvdagsseminar/Workshop (3-4 timer) der vi i 
fellesskap går gjennom instituttenes førsteutkast av studieplaner og gir 
tilbakemeldinger på disse - deling av «best practice». Det vil bli noen innledninger og 
mye gruppearbeid.  

 Medio april: Innlevering av reviderte studieplaner for de nye sivilingeniør- og 
masterprogrammene som har oppstart høsten 2017. Alle emner som inngår i 
programmene skal være ferdig revidert til denne fristen. Studieplanene skal være 
godkjente i relevante fora på instituttene. 

 15. mai 2017: Innlevering av reviderte studieplaner for alle øvrige emner og 
program. Studieplanene skal være godkjente i relevante fora på instituttene.  

 1. oktober 2017: Frist for forslag til studieplanendringer. Her meldes inn endringer i 
undervisnings- og vurderingsformer som instituttene er kommet frem til i løpet av 
revisjonsarbeidet.  

Fakultetet vil etter hvert informere om hvor og hvordan program- og emnebeskrivelsene skal 
leveres til slutt og hvordan den administrative oppfølgingen vil foregå. 
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