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UTDANNINGSMELDING 2012 – PLANER 2013 

 

 

I brev fra rektor 13.12.12 bes om innspill til en rapport for 2012 og planer for 2013. Dette 

brevet danner grunnlaget for meldingsarbeidet ved fakultetet. I tillegg til utarbeiding av 

meldinger, ble fakultetet også bedt om å gi innspill og kommentarer innen 15. januar til blant 

annet styringsparametere, resultater for 2012 og planer for 2013. Svaret er vedlagt. 

I forbindelse med denne nye målstrukturen og styringsparametre for universitetets virksomhet, 

ble det lagt opp for en forenkling av forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmeldingene 

for 2012. Spørsmål til meldingene er gitt i vedlegg til rektors brev og fakultetene anmodes om å 

skrive kortfattete meldinger på til sammen 12 sider. Fristen for meldingene til er fremskyndet 

om to uker i forhold til tidligere år, nemlig 1. april 2012.  

Det er studieadministrasjonen ved fakultetet som utarbeider utdanningsmeldingen på grunnlag 

av blant annet student- og resultattall og instituttenes utdanningsmeldinger. I tillegg skal det 

hvert år omtales spesielle områder som Universitetsstyret har prioritert i studiekvalitetsarbeidet 

i det aktuelle året. Fakultetets utdanningsmelding behandles i studiestyret 10. april og 

godkjennes i fakultetsstyret på møte 26. april. 

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). 

Fakultetet har i brev av 1.2.13 bedt instituttene om å utarbeide sine utdanningsmeldinger, 

inkludert resultatindikatorer, forslag til opptaksrammer og eventuelle forslag til endringer i 

programporteføljen. Fristen for tilbakemelding fra instituttene var 8.3.13 

Instituttenes utdanningsmeldinger har gitt fakultetets studieadministrasjon en god oversikt over 

arbeidet med studiekvalitet og revisjon av studietilbud som er gjort i 2012.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Studiestyret berømmer instituttene for innsatsen og arbeidet som er lagt ned i 2012 for å øke 

den faglige kvaliteten av fakultetets utdanninger og for bedre trivsel og studiemiljø for 

studentene. Instituttenes utdanningsmeldinger har gitt et godt grunnlag og materiale for 

fakultetets utdanningsmelding. 

Studiestyret vedtok enstemmig utdanningsmeldingen for 2012 med de endringer som fremkom 

under møtet. Utdanningsmeldingen oversendes til Universitetsdirektøren under forbehold av 

godkjenning i fakultetsstyret. 

 
Bergen 05.04.13, MN/inso 
 

Vedlegg:  

- Utdanningsmeldingen 2012 – planer 2013 

- Alle meldingene for 2012 fra instituttene – vedlegg 

- Brev fra rektor om opplegg for meldingene 2012 – vedlegg 

- Spørsmål til meldingene – vedlegg 

- MN-fakultetets innspill til rapport 2012 


