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Møte: 5. april 2017   

 
 
UTDANNINGSMELDING 2016 
 

 

Universitetsdirektøren ber i brev av 5. januar 2016 om å utarbeide forsknings-, forskerutdannings- og 
utdanningsmelding for 2016 med frist 21. april 2017. Universitetsledelsen er opptatt av at meldingene 
skal ha et hensiktsmessig format, som både sikrer effektiv rapportering og tydelig får fram satsinger og 
resultat, styrker og svakheter. 

Malen for utdanningsmeldingen er denne gangen veldig kortfattet og omfatter kun et fåtall konkrete 
og overordnete områder og spørsmål. Vi har derfor i år valgt å ikke bestille instituttvise 
utdanningsmeldinger, men å skrive fakultetsmeldingen ut fra den informasjonen vi har gjennom 
saksbehandling, statistikk, dialog og strategiarbeid. Fakultetet tar sikte på å behandle sine tre 
meldinger i fakultetsstyret 4. mai og ettersende vedtaket.  

 

 

Fakultetene skal, sammen med utdanningsmeldingen, legge frem forslag til oppretting og nedlegging 
av studieprogram og studieretninger. Det skal også meldes inn forslag til intern allokering av 
studieplasser (opptaksrammer). Tabeller over opptaksrammer er vedlagt utdanningsmeldingen. 

Fakultetet ønsker i utdanningsmeldingen å skrive hvilke saker som prioriteres i 2017. I det vedlagte 
utkastet til utdanningsmeldingen er det skissert en liste over satsingsområder. Studiestyret bes om 
innspill og kommentarer. 

Forslag til prioriteringer og nye kvalitetstiltak i 2017 

- Digital eksamen og undervisning 

- Læringssenter på Realfagbygget 

- Utvekslingsavtaler 

- Rekruttering og nye realfagskrav 

- Utdanningsledelse 

Utdrag fra bestillingen fra Universitetsdirektøren: 
Mal for utdanningsmeldingen:  

 Utdanningskvalitet: Status for fremdrift av igangsatte kvalitetstiltak og vurdering av 
behov for nye, inkludert oppfølging av resultater fra Studiebarometeret. Orientering om 
gjennomførte programevalueringer i 2016 og status for revisjonsarbeidet i 
studieprogrammene. Vi ber også om informasjon om arbeid med økt 
gjennomstrømming og reduksjon av frafall i studieprogrammene.  

 Portefølje og dimensjonering: Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud og 
opptak.  

 Oppfølging av handlingsplaner: Status for oppfølging av Handlingsplan for etter- og 
videreutdanning 2015-2017. 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 

Studiestyret vedtok enstemmig utdanningsmeldingen for 2016 og prioriteringer for 2017 med de 
endringer som fremkom under møtet. Prodekan får fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer. 
Utdanningsmeldingen oversendes til Universitetsdirektøren under forbehold av godkjenning i 
fakultetsstyret. 

 

Bergen 30.03.17, MN/inso 
 

 
Vedlegg:  

- Utkast til utdanningsmeldingen 2016 


