UNIVERSITETET I BERGEN
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Studiestyresak: 14/10
Møte: 28.05.2014

Saksnr.: 2013/9703

NYE MALER FOR STUDIEPROGRAM VED FAKULTETET

BAKGRUNN:
Utdanningsutvalget (UU) vedtok på møtet 16. september ny mal for studieplaner for UiB1.
Studieplanen består av mange kategorier og i den nye malen er flere kategorier fjernet og nye er
lagt til. Dermed må gjeldende mal for studieprogram på MN-fakultetet oppdateres.
En studieplan består av kategorier med faglige tekster, som innhold og læringsutbytte for
programmet, og av kategorier med tekster som beskriver rammene for programmet og følger
ordlyd i forskrifter og reglement. Tekstene som beskriver rammene kan ofte formuleres som
standardtekster.
Fakultetsadministrasjonen sendte brev til instituttene den 8. mai og gjorde oppmerksom på at vi
har startet en prosess for å endre vår mal for studieprogram. Den samlede
studieadministrasjonen hadde møte den 14. mai og gikk igjennom forslaget til nye
standardtekster i malen.
Standardtekster i studieprogram på MN-fakultetet
Store deler av studieplanen beskriver rammene for studiene som; Karakterskala, Vitnemål, og
Grunnlag for videre studier. Det er en fordel for søkerne om disse tekstene er standardiserte
innenfor fakultetet. Det er utarbeidet forslag til to maler med standardtekster, en for
bachelorprogram og en for masterprogram (vedlagt).
Faglige tekster til studieplanen og vitnemålet
Det er behov for en gjennomgang av noen av de faglige tekstene som beskriver
studieprogrammene. Mange studieprogram har gode tekster, men de må omstruktureres noe for
å passe til den nye malen.
Når studentene har oppnådd bachelor- og mastergrad får de utstedt et vitnemål på norsk og et
Diploma Supplement på engelsk. Fra høsten 2014 vil det i disse to diplomene inngå mer
informasjon om studieprogrammet, og noen tekster vil bli hentet fra studieplanen. Fakultetet
venter på nærmere avklaring om ordlyd i disse tekstene fra Studieadministrativ avdeling.
Læringsutbyttebeskrivelsene, på henholdsvis norsk og engelsk, skal inngå i diplomene. Det
stilles nå krav til at læringsutbyttet skal deles inn i tre underkategorier: kunnskaper, ferdigheter
og generell kompetanse.
Det er gjennomført blant annet på masterprogrammet i molekylærbiologi.
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Mer informasjon om vedtaket og diskusjonen i UU fins i ePhorte på sak: 2013/3185.
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

FORSLAG TIL VEDTAK:
Studiestyret vedtok nye maler for fakultetet med standardtekster for bachelorprogram og
masterprogram. Studieadministrasjonen gis fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i
malene dersom det er behov for egne kategorier/tekster til vitnemål eller Diploma supplement.
Alle studieprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet skal beskrives i ny mal
for studieprogram. De oppdaterte beskrivelsene av studieprogrammene oversendes til
studiestyret for godkjenning innen fristen for store studieplanendringer 1. oktober 2014.

Bergen 23. mai 2014
MN/KRE
Vedlegg:
 Mal for bachelorprogram
 Mal for masterprogram
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