
 

UNIVERSITETET I BERGEN  

Fakultet for kunst, musikk og design 

 

 
MEDLEMMER:   
Simon Gilbertson  (programstyreleder Musikkterapi) 
Magne Thormodsæter     (programstyreleder Utøvende musikk eller komposisjon) 
Tom Solomon          (programstyreleder Musikkvitenskap) 
Steinar Sætre           (programstyreleder PPU)   
Bente Irminger  (programstyreleder design) 
Johan Sandborg               (programstyreleder Kunst) 
Rikki Winde  (KSU/ fagutvalg) 
Åsil Bøthun           prodekan KMD- utdanning 
Hilde Skare                 studiesjef KMD/sekretær 
 
 
Studiekonsulentene er sekretærer for programstyrene, og inviteres til møtet. 

 

Møte 4/2022 

Møte i Studieutvalget KMD (SU-KMD) 
 

Torsdag 2. juni 2022, kl 09:30 – 11:30 
 

ePhorte: 2022/701 
 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

  

II Protokoll fra SU-KMD 31. mars 2022  
  

III Saker: 
                

SU-KMD 12/22  Semesterstart: status og plan 
                                Status i hh til fremdriftsplan, SU-KMD 10/22 
                                Planleggingsmøter i juni og august 
                                 

SU-KMD 13/22  Oppstart nye studieplaner for BA/MA kunst og BA design 
                                Status i hh til fremdriftsplan. 
                                Nye valgemner 
                                Ansvars- og oppgavefordeling (emneansvar, programansvar, administrasjon) 
. 
SU-KMD 14/22 Kvalitetsmelding - tiltaksplaner 
                               KMDs kvalitetsmelding for 2021 – dialogmøter og tiltak 
                               Besøk av UiBs studentombud: presentasjon og arbeid så langt 
                                

         
SU-KMD 15/22 Forberedelser for 2022 
                              Årlige prosesser og tre-årige prosesser – ansvar og informasjonsdeling 
                              Forberedelse: programevalueringer/redesign 
                                         - Musikkterapi (5-årig integrert MA) 
                                         - MA kuratorpraksis 
                                         - MA design 

 
SU-KMD 16/22 Møteplan SU-KMD H22/V23                                                                                   

   

IV Referat og orienteringssaker  
 

a. Fakultetsstyret 5. mai 

https://www.uib.no/kmd/153900/fakultetsstyrem%C3%B8te-5-mai-2022


  

 
b. Orienteringssaker fra  UU-UiB 

Sak 21/22 - DIGI-pakken (emner for digital forståelse, kunnskap og kompetanse  
c. Referat fra programevaluering BA i utøvende musikke eller komposisjon. 

Anbefaling til fakultetsstyret. 
d. Oppsummeringav rekrutteringsarbeidet fra Gruppe for formidling og kommunikasjon 

2021/22 (vedlegg) 
 

V Eventuelt 
    

  
 
 
              Bergen 25. mai, 2022 
 
 
 
 
 Åsil Bøthun         Hilde Skare 
 Prodekan for utdanning      Studiesjef   
          

https://www.uib.no/sa/153948/uu-m%C3%B8te-12052022


 

UNIVERSITETET I BERGEN  

Fakultet for kunst, musikk og design 

 

 
Fremmøtte:   
Simon Gilbertson  (programstyreleder Musikkterapi) 
Tom Solomon          (programstyreleder Musikkvitenskap) 
Steinar Sætre           (programstyreleder PPU)   
Bente Irminger  (programstyreleder design) 
Johan Sandborg               (programstyreleder Kunst) 
Rikki Winde  (KSU/ fagutvalg) 
Åsil Bøthun           prodekan KMD- utdanning 
Hilde Skare                 studiesjef KMD/sekretær 
 
Forfall: 

Magne Thormodsæter     (programstyreleder Utøvende musikk eller komposisjon) 
 
Studiekonsulentene er sekretærer for programstyrene, og inviteres til møtet. 

 

Møte 3/2022 

Protokoll fra møte i Studieutvalget KMD (SU-KMD) 
 

Torsdag 31. mars 2022, kl 09:30 – 11:30 
 

ePhorte: 2022/701 
 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden godkennes. 

  

II Protokoll fra SU-KMD 17. februar 2022  
Ingen merknader til protokoll. 

  

III Saker: 
                

SU/KMD 8/22  Løpemelding for implementeringsprosessen 
                             Status i hh til fremdriftsplan: forsinkelser i flere ledd: 
                                   

• Emneansvar, oppfølging  

• Innmelding av undervisningsaktiviteter i hh til ny emnestruktur 

• Nye valgemner? 

• Organisering: verkstedsplanlegging (ressurser) og emnebeskrivelser 

• FS-innmelding/ emner og emnekombinasjoner 
 
                             Gjennomgang, diskusjon, tiltak frem mot mai/ juni. 
 

                             Vedtak: 

                          SU-KMD tar saken til orientering, og slutter seg til innspillene i møtet. 
 
                                 

SU/KMD 9/22  Eksamen våren 2022 
                             Gjennomgang av prosesser hhv for M61 og GA: Tilslutning til tidsplan og prosess 
                             Diskusjon om prosedyrer: Behov for bedre opplæring i bruk av Inspera, også  
                             eksterne. Tydeliggjøring av rutiner for innleveringer. Emneansvarliges rolle. 
                             Enighet om felles prosedyrer.                  

 
                           Vedtak: 
                           SU-KMD tar saken til orientering, med innspillene i møtet. 



  

 
 

SU-KMD 10/22 Semesterstart – løypemelding og videre prosess 
                              Mentorrdning, fadderordning 
                         Diskusjon om arrangementer og løsninger. 

 
                         Vedtak: 
                            SU-KMD tar saken til orientering, og avventer videre oppfølging til neste  
                            møte. 
 
SU-KMD 11/22  Forberedelse: NOKUT-besøk 
                          Orientering om prosess så langt. 
                               Forberedelser av nøkkelpersoner og prosesser i fagmiljøet. 
 

                            Vedtak: 
                            SU-KMD tar saken til orientering. 
 

 
                                                                                           

   

IV Referat og orienteringssaker  
 

a. Fakultetsstyret (24. mars 2022) 
Sak 18/22 Studiebarometeret – oppfølgingsplan. Orientering om innspill fra 
fakultetsstyret. 

b. Orienteringssaker fra UiB (vedlegges): 
- Utlysning av interne insentivmidler og uglepris 2022 
- Utlysning av midler til forskning- og utdanning relatert til digitalisering 
- Invitasjon til å delta i pilotering av Evaluationkit 

c. “Åpen dag” eksamensutstillingene 

d. Masterseremonien: 
 

Masterseremonien blir arrangert 16. juni i Grand Selskapslokaler. Tidspunktet på dagen er 

ikke helt bestemt enda, men sannsynligvis med oppstart 15-16 tiden (etter fakultetsstyret). 

Fakultetet har bestemt at det skal arrangeres en felles seremoni ved fakultetet, og at 

eventuelle instituttarrangement/markeringer anbefales i forlengingen av arrangementet 16. 

juni. Studentene vil snarlig få tilsendt melding om at det planlegges seremoni denne 

datoen, vi vil sende ut noe tilsvarende til ansatte, veiledere vil bli invitert. I tillegg vil 

studentene få anledning til å invitere med 2 gjester hver. Vi må få komme tilbake til 

program, som vil bli kunngjort etter påske.  

 
e. SU-KMD møte utgår 28. April pga seminar i Nordheimsund  

 
 
 
 

V Eventuelt 
    

  
 
 
              Bergen 1. april, 2022 
 

https://www.uib.no/kmd/152750/fakultetsstyrem%C3%B8te-24-mars-2022


  

 
 
 
 Åsil Bøthun         Hilde Skare 
 Prodekan for utdanning      Studiesjef   
          



 

UNIVERSITETET I BERGEN  

Fakultet for kunst, musikk og design 

 

 

STUDIEUTVALGET - KMD 
 

Sak nr.: 12/22 
 

  

Sakstype:  Oppfølging Møte: 2. juni 2022 
 

       

Semesterstart H2022 

 
Bakgrunn 
 
SU-KMD har startet forberedelser til semesterstart høsten 2022. Det vises til gjennomgang i 
sak 10/22 på møtet 31. mars. Det ble bestemt oppretting av arbeidsgruppe med 
representasjon for de ulike områdene som skal ivaretas i prosessen. Følgende gruppe er 
foreslått igangsatt: 

• Liv Heidi Ekre (studiekonsulent) koordinerer denne gruppen. 

• Hild Vang (studiekonsulent/ representant NSI/koordinerer til UiB) 

• Anette Andersen (Representant fra kommunikasjonsgruppen/ produsenter) 

• Rebeca Torres (Førstelinje/ timeplan/ rom) 

• Anders Sunde/Bjarte Bjørkum (Utstyrsansvarlig/arealkoordinator) 

• Heine Bringe (sekjsonsleder verkstedene) 
 

SU-KMD er styringsgruppe for arbeidet, og fatter evt beslutninger, evt i samråd med 
instituttlederforum. I møtet sluttet SU seg til forslag til grovskisse for uke 33 som også er 
gjennomgått og tilsluttet i instituttlederforum. Det vises til vedlegg i sak 10/22 for mer detaljer. 
 

Tema: 
Velkomstdag 

Tema: 
Praktisk dag 

Tema: 
Programdag 

Tema: 
Kom igang/ “kick off”/inspirasjon 

Mandag 15/8 Tirsdag 16/8 Onsdag 17/8 Torsdag 19/8 Fredag 20/8 
Kl 09:00 

Instituttvise samlinger/ 
velkomst 

Studenttorg 
UiB 
 
Studentkort 
(mm) 
 
Mentorprogram/ 
omvisninger 
 
Registreringer oa 
 

M61: 
Orieneterings-
-møter for 
studenter  
på kunst og 
design 
vedr nye 
studieplaner 

Faglig introduksjon til 
studieprogram og 
studieløp 
 
 
 

Fagdag for 
programmene 

KMDs- studenttorg? 
 
Aktiviteter sammen 
med fadderstyret/ 
mentorer? 
 
Evt opplegg i de ulike 
programmene 

Kl 10:45 
Mentormøter 

Kl. 13:00  
Fakultetets 

åpningsseremoni 

 

Kl 15:00: 
Universitetets 

åpningsseremoni 

 Fra kl 16 hver dag er det fadderarrangement 

 
De grønne feltene er særlig for institutt og program å forberede innhold til. 
 
Til saken 
 
Programstyrene ble oppfordret til å legge planer særlig for onsdagen og torsdagen, samt evt 
fredagen med mer faglig/sosiale aktiviteter. Vi har sett på tidligere studentundersøkelser og 
tilbakemeldinger, at det er ønskelig å komme raskere igang med faglig arbeid og undervisning 
enn det som har vært gjort tidligere. 
 
Fakultetet har midler til fordeling i forbindelse med semesterstartsarbeidet. Det bes om at det 
settes opp budsjettforslag både på programnivå og på fakultetsnivå, for aktiviteter som 



planlegges. Det er også nødvendig for arbeidsgruppen å vite noe mer detaljert hvilke rom-/ 
utstyrsbehov deres program har behov for. 
 
Følgende aktiviteter kan være aktuelle for program/institutt (onsdag/torsdag/fredag): 
 

• Faglig program, foredrag el annet (eksterne?) 

• Sosiale samlinger i forbindelse med fagdagene (lunsj etc) 

• Billetter, utflukter/ transport (eks Troldhaugen) 

• Annet 
 
Og på fakultetsnivå: (mentor/ fadder/ fellesarrangement): 
  

• KMD-ting (KMD-nett, blyanter, caps, etc) 

• Sosialt - til fellesarrangementer (mat, transport, annet) 

• Åpningsseremoni (eksterne, program, enkel bevertning?) 
 
Fadderordningen har i utgangspunktet eget budsjett for aktiviteter. 
 
Prodekan ber om at programstyrelederne spiller inn til SU-KMD hvilke planer som er lagt eller 
diskutert i programstyrene. På dette grunnlaget kan SU videre vurdere hva som kan 
gjennomføres felles for alle på fakultetet, evt på instituttnivå, eller kun programvis.  
 
Arbeidsgruppen bes videre om å følge opp budsjettsøknad og programforslag mht praktisk 
gjennomføring. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
SU-KMD slutter seg til forslaget og tar saken til orientering. 
  
 
Åsil Bøthun 
Prodekan  
for utdanning 

    

 



 

UNIVERSITETET I BERGEN  

Fakultet for kunst, musikk og design 

 

 

STUDIEUTVALGET - KMD 
 

Sak nr.: 13/22 
 

  

Sakstype: Oppfølging  Møte: 04/2022 
 

       

Løypemelding  - implementering av nye emnestrukturer på kunst og design 

 
Bakgrunn  
Det vises til oppfølgingsplan for implementering av reviderte studieplaner for BA/MA kunst, og 
BA Design, sist i SU-KMD 06/22. 
 
 
Til saken: tredje fase april/mai 
Denne fasen forutsetter at tidligere prosesser i fremdriftsplanen er klare, deriblant 
ferdigstilling av alle nye emnebeskrivelser, samt budsjett- og ressursfordeling. Denne 
forutsetningen har ikke vært tilstrekkelig på plass siden januar, med det resultat at den 
kritiske implementeringsfasen i april/mai blir forsinket. Da skulle planer og beskrivelser 
overføres til studieadministrative strukturer, planlegges og koordineres. Spesielt gjelder dette 
innmelding av valgemner og oppnevning av emneansvar. 
 
Dette medfører blant annet forsinket publisering av nye emner på nett iht fremdriftsplan og at 
informasjon til studenter kommer ca 4 uker senere enn planlagt.  
  
Status viser pr 2. juni følgende: 

 
Tidsperiode  

Oppgave  Kommentar  Status  

1.-15. jan  Budsjett og fordeling av 
ressurser til hvert emne  

Instituttene har tatt stilling til 
budsjettfordeling. 
Undervisningsressurser er 
fordelt.  

Utført  

  Forslag til emneansvarlig for 
de ulike emnene  

Planlagt og kommunisert til 
stab  

Utført  

  Etablere workshops  

 

 

 

 
 

 
1. Oversikt over arbeidsfeltet  
 
 

 
 
2. Avklaringer av behov   
    /prioriteringer  
 

Perioder for workshops er 
klare.  
Eksempler på igangsatte 
prosesser: mobilitet, 
undervisningsopptak, HMS-
kurs og tilgang til verksteder.  
 

1. Overordnet planlegging er 

igangsatt, i påvente av 
ferdigstillelse av 
emnebeskrivelser  
 

2. Overordnete prioriteringer er 

gjort mht utforming av nye 
system og prosedyrer. 
Avventer emnebeskrivelser.  

Delvis utført  



 
 
3. Detaljert fremdriftsplan v22  

 

3. Fremdrift av 

studieadministrative oppgaver 
er definert  

15.-31.jan  Oppnevning av 
emneansvarlige, 
arbeidsavtaler  

 
Utført  

  Instituttråd: 
Saksforhold/løypemelding  

Sak satt opp i februarmøtene  Utført  

  Informasjon til fakultetsledelse 
og fakultetsstyret  

Dekanatet er i jevnlig dialog 
med instituttene og 
studieadministrasjon. 
Fakultetsstyret ble orientert om 
fremdriftsplan og statis 10. 
Februar (sak 14/22-k) 

Utført  

  Klargjøring av valgemner 
opptak /etc  

Studieadmin kartlegger 
muligheter for opptakssystem 
for valgemner og emner med 
ressursbegrensinger  

Snart 
ferdigstilt  

  Forberede informasjon til nye 
søkere  

Dialog med opptaksansvarlig 
om muntlig informasjon til 
søkere i 2. opptaket  

Snart ferdigstilt 

  Informere nye søkere  Søkere får informasjon under 
2. opptaket. Utfyllende info 
sendes ved evt tilbudsbrev om 
studieplass. 

Delvis utført 

  Avklare praktisk om mobilitet  Saken legges frem i 
programstyrene medio februar  

Utført 

  Studieplan- og emnestruktur 
legges i FS  

Trestruktur 
(emnekombinasjoner) og plan 
for registrering er satt opp. 
Forventes gjennomført 
februar/mars. Venter på 
ferdigstilling av emner. 

Utført  

  Involvering av verkstedsleder 
og ressursgruppen  

Flere workshops med 
verkstedleder, samt igangsatt 
kartlegging av HMS-kurs og 
tilgang til ulike verksteder. 
Rombooking involveres når 
timeplansystemet er på plass  

Utført  

1.-15.febr  Emneansvarlige: Prosess med 
studieadministrasjonen  

Institutt for design: Felles 
workshops er utført med 
studieadmin tilstede. 
Gjennomgang av 
fremdriftsplan, 
vurderingsformer, obligatoriske 
krav, læringsutbytte.  

Utført  

    Kunstakademiet: Felles 
workshops utføres 14.15 
februar med studieadmin delvis 
tilstede. Studieadmin vil 
informere om fremdriftsplan, 
vurderingsformer, obligatoriske 
krav, læringsutbytte.  

Utført  

  Workshops og arbeidsmøter I påvente av ferdigstillelse av Ikke utført  



med nye emneansvarlige  emnebeskrivelser er dette ikke 
utført.   

15.-28. febr Ferdigstillelse av 
revisjon/korrigering av 
emnetekster og 
vurderingsenheter 

Noen forsinkelser. 
Ferdigstillelse ble utført av 
instituttene media mars 

Utført 

 Emnebeskrivelser og 
revisjoner legges i FS 

Arbeidet utføres i slutten av 
april/mai. Jevnlig dialog med 
FS gruppen sentralt på UiB for 
publisering på web. 

Utført 

1.-15. mars Instituttråd: vedta reviderte 
emner og korrigeringer som 
gjelder emner fra H22 

Forsinkelser: Saken skal opp i 
kommende møter 04.04 og 
07.04.  

Utført 

 Workshops/seminarer- 
Undervisnings- og 
aktivitetsplaner i emnene må 
vurderes sammen med 
studieadm og verkstedsleder. 
Logistikk og ressursbehov 

Workshops er utført med  
instituttene om innmelding av 
nye undervisningsaktiviteter og 
hvordan logistikk og ressurser 
skal meldes inn. Nytt 
registreringsskjema brukes.  

Utført 

 Forberedelser og 
tilrettelegginger med 
utgangspunkt i estimater: 
logistikkbehov og avklaringer. 
Verkstedsleder og 
studieadmin. Ressursgruppen. 

Verkmestergruppen er i kontakt 
med den enkelte 
emneansvarlige for å avklare 
logistikk i forkant av innmelding 
av undervisningsaktiviteter. 

Delvis utført 

15.-31. mars Informasjon til fakultetsledelse: 
løypemelding 

Gjennomføres 24.03.22 Utført 

1-15. april Vedta fremdriftsplan for 
programevaluering 

Det legges opp til evaluering av 
programmene innen to år iht 
mal kvalitetssystemet, men 
egen plan for dette er ikke 
vedtatt. Bestilling er ivaretatt i 
kontraktene til eksterne 
fagfeller Egne planer for 
emneevalueringer er satt opp. 

Ikke utført. 

 KA Frist for innmelding av 
undervisningsaktivitet i 
emnene 

Det mangler innmelding på 
enkeltstående emner 

Snart 
ferdigstilt. 

 Design Frist for innmelding av 
undervisningsaktivitet i 
emnene 

 Utført. 

 Workshops FS, TP, Mitt UiB Studieadministrasjon har hatt 
interne møter. Arbeidet 
fortsetter I juni. Det planlegges 
informasjonsmøter med 
fagstab I uke 32. 

 

15.-31. april Informasjon til fakultetsledelse: 
løypemelding 

 Utført 

 Arbeid med sensorveiledninger Utsatt. Utarbeides i første del 
av høstsemesteret, slik at de er 
klare til vurdering høsten 22. 

Ikke utført 

 FS: Flytte over gamle 
studenter til nye studieplaner 

Gjennomføres i juni. Er i dialog 
med FS-gruppen sentralt. 

Ikke utført. 

 Timeplan og koordinering av 
aktiviteter 

Utføres i mai. Enkelte emner er 
ikkje meldt inn, men 

Utført. 



hoveddelen av all 
undervisningsaktivitet er 
timeplanlagt. 

1.-15.mai Instituttråd: Status og evt 
innspill 

Løypemeldinger er utført. Utført. 

 Workshops emneansvarlige Ved behov har det vært dialog 
med emneansvarlige, men det 
har ikke vært tid til egne 
workshops. I tillegg til 
planleggingsmøter i uke 32, 
foreslår studieadmin 
workshops med ulike 
emnegrupper utøver 
høstsemesteret. 

Ikke utført. 

 Informasjonsmøter med gamle 
studenter, bl.a. om valgemner 

Instituttene har hatt møter med 
studentene om ny 
emnestruktur. 
Informasjonsmøte med 
presentasjon av redesign 
planlegges i første del av juni, 
både fysisk og digitalt. 

Delvis utført. 

15.-31. mai Informasjon til fakultetsledelse: 
løypemelding 

 Utført. 

 Felles planleggingsmøte om 
semesterstart. Plan for 
informasjonsmøte for gamle og 
nye studenter.  

Programstyrene har spilt inn 
onsdag 17. august som dato 
om informasjonsmøte for nye 
og gamle studenter. 
Semesterstart planlegges 
(egne arbeidsgrupper er 
opprettet) i samråd med 
studieadmin.  

Delvis utført. 

 
 
Det erfares at implementeringen av slike omfattende strukturendring i studieprogrammene, 
krever tidlige avklaringer og oppnevninger av fagadministrative roller. Videre er fakultetet 
avhengig av ansatte med fagadministrative funksjoner får informasjon for å kunne delta og 
planlegge inn i felles prosesser.  
 
Implementeringen av nye emnestrukturer gjennomføres som vedtatt til studiestart 2022, men 
med forsinkelser knyttet til fremdriftsplanen. Både nye og viderekomne studenter skal få 
tilstrekkelig med informasjon i god tid før semesterstart. Enkelte punkter, slik som 
sensorveiledninger må av kapasitetshensyn utsettes.   
 
 
Forslag til vedtak: 
 
SU-KMD tar saken til orientering, og slutter seg til innspillene i møtet. 
 
 
 
Åsil Bøthun 
Prodekan for utdanning 
 
 
 
Saksbehandler: SABJ 



 

UNIVERSITETET I BERGEN  

Fakultet for kunst, musikk og design 

 

 

STUDIEUTVALGET - KMD 
 

Sak nr.: 14/22 
 

  

Sakstype:  Orientering med oppfølging Møte: 2. juni 2022 
 

       

KMDs kvalitetsmelding – tiltak og oppfølging 

 
Bakgrunn 
KMD har vært gjennom den årlige syklusen i kvalitetsarbeidet, jf UiBs kvalitetssystem. 
Det har vært holdt dialogmøter på institutt- og programnivå, på grunnlag av egenvurderinger i 
emner/-emnesamlinger og studieprogram. Det ventes at de årlige rapportene fra eksterne 
fagfeller blir ferdigstilt og følges opp i programstyrene mot slutten av studieåret, som et 
grunnlag for planlegging inn mot neste periode. Dialogmøter er videre gjennomført mellom 
institutt- og fakultetsledelse, på grunnlag av instituttenes rapporter.  
 
Fakultetsledelsen hadde videre dialogmøte med UiB-ledelsen 18. mai, med utgangspunkt i 
fakultetets kvalitetsmelding (vedlegg). Dialogmøtet og KMDs kvalitetsmelding viser hvordan 
KMD på alle nivå har fulgt opp tiltakene fra forrige periode, og hvordan vi forsøker å jobbe 
systematisk med utvikling og kvalitetssikring av studieporteføljen. Dette medfører også noen 
prioriterte tiltak for utvikling og forbedringer der det er avdekket mangler. 
 
Det arbeides med å utvikle en gjennomgående kvalitetskultur på alle nivå i fakultetet. Dette 
innebærer krav til kontinuerlig forbedring og læring gjennom arbeidet vi gjør på studiefeltet, 
bl.a. med 1) planlegging, 2) gjennomføring (/utføring), 3) evaluering, 4) tiltak. Studentenes 
tilbakemedlinger og medvirkning er viktig i disse prosessene.  
 
Til saken  
Det vises til tiltak som er definert i instituttenes- og fakultetets kvalitetsmelding, som grunnlag 
for oppfølging i programstyrer, SU-KMD og (studie-)administrasjon, frem mot neste års 
dialogmøter. Programstyrer og institutt følger opp tiltak lokalt. 
 
Noen overordnede utfordringer vi står overfor i kvalitetsarbeidet trekkes frem i SU-KMD-
sammenheng: 
 

• En viktig del av tiltakene og planlegging for kommende periode, er den informasjonen 
vi har fra studentene, bl.a. gjennom resultater fra studiebarometerundersøkelsen, og 
andre studentundersøkelser, samt evalueringer på emne- og programnivå. Videre, 
hvordan sikrer vi studentdeltakelse og studentdemokratiet, og studentenes 
medvirkning i undersøkelser og evalueringer? Hvordan kan studentene best medvirke i 
utvikling av studiene og påvirke sin studenthverdag? 
 

• KMD har løftet behov for (studie-)administrative verktøy som er tilpasset vår faglige 
virksomhet. Et første steg i riktig retning piloten som skal utprøves fra høsten, 
(GA:verktøy for planlegging av undervisning og ressursbruk). Det er også utarbeidet 
system for registrering av aktiviteter i tilknytning til emner, for timeplanlegging og 
informasjonsdeling (M61). Herav er det mulig å hente ut noen overordnede rapporter 
med oversikter av aktiviteter mm. som bl.a. instituttledere har etterspurt i forbindelse 
med ressursdisponering i ulike emner. 



 

• Læringsmiljø og tilretteleggingsarbeid: Er det aktuelt å vurdere et tettere samarbeid 
med brukerutvalgene på GA og M61, i tilknytning til kvalitetsarbeidet?                            
 

• Organisasjon, arbeidsflyt og informasjonsdeling:  
   a. Hvordan sikres informasjons- og kommunikasjonsflyt mellom SU-KMD, 
       programstyret/programledelse og ut til undervisere/ emneansvarlige?    
   b. Hvordan fungerer kommunikasjon og informasjonsdeling mellom programstyret og  
       instituttledelse? 
   c. Hvordan estimeres ressursbehov (verkstedsressurser mm) i emneplanlegging?  
   d. Tidligere har vi satt opp en modell som illustrerer KMDs utfordring med den  
        individuelle veilednings-/undervisningsstrukturen vs kollektive nivå (vedlegg).  
       Hvordan sikrer vi riktig felles informasjon til studenter mht aktiviteter og emner  
       timeplanlegging, rom- og utstyrstilpassinger, Mitt UiB, mm)? 
 

• Utviklingsarbeid (– læringsdesigngruppen) 
Alle instituttene/programmene er bedt om å bidra til utvikling av felles valgemner på 
fakultetet. Mht læringsdesigngruppens mandat i kvalitetssystemet: Kan felles tematikk 
spilles inn og diskuteres i læringsdesigngruppen, med mandat til å fremme forslag til 
oppfølging i programstyrer og SU-KMD?  
Eksempel på tidligere innspill: 
     a. Det har tidligere vært foreslått felles metode-/refleksjonsemner på MA-nivå, som  
         forberedelser til ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. 
     b. På BA-nivå har det vært diskutert et mulig samarbeid om å lage ex.phil/ex.fac  
         emner særlig for våre studier. (Initiativ fra institutt for filosofi) 
     c. Det har også vært nevt behov for emner i retning av entrepenørskap; hvordan  
         klare seg som kunstner/designer/musiker i et fremtidig arbeidsmarked? 
 

 
SU-KMD inviteres til å komme med innspill til forslagene jf kvalitetsmeldingen, og evt andre 
hovedsaker som særlig bør følges fremover. Det foreslås videre at SU følger opp punktene i 
fremdriftsplan fra høsten. 
 
Til dette SU-møtet har vi invitert UiBs studentombud, som vil dele erfaringer fra møter med 
KMD-studenter siste året. Studentombudet kan være en viktig samarbeidpartner i vår 
oppfølging av kvalitetsarbeidet og studentmedvirkning, jf det første punktet i fremlegget. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
SU-KMD slutter seg til forslagene i saksfremlegget, med de innspillene som fremkom i møtet. 
 
   
  
 
Åsil Bøthun 
Prodekan  
for utdanning 

 
     
 
 
 
Vedlegg:  

1) KMDs kvalitetsmelding for 2021 – med instituttenes kvalitetsmeldinger vedlagt 
2) Illustrasjon som sammenfatter utfordringer i samarbeid mellom den individuelle 

undervisningsstrukturen vs de kollektive nivåene (emner/studieplan) 



verksteder

Verksteder!

SU-KMD 14/22 – vedlegg 2



 

UNIVERSITETET I BERGEN  

Fakultet for kunst, musikk og design 

 

 

STUDIEUTVALGET - KMD 
 

Sak nr.: 15/22 
 

  

Sakstype:  Orientering med oppfølging Møte: 2. juni 2022 
 

       

Forberedelser kvalitetsarbeid – 2022/23 

 
Bakgrunn 
UiBs kvalitetssystem har tre hovedprosesser; årlige egenmeldinger og dialoger, og videre 3-
årige emneevalueringer og 5-årige programevaluering og reakkreditering. Denne saken er en 
forberedelse til disse prosessene ved KMD for studieåret 2022/23. Det foreslås også relevante 
tema for kvalitetsarbeidet. Studieadministrasjonen bistår i prosessene med programstyret, 
programstyreleder og evt instituttleder/instituttråd, og forberedelser på fakultetsnivå. 
 
Til saken 
Årlige prosesser – dialogmøter og kvalitetsmeldinger: 
Arbeidet med egenvurderinger på emnenivå skal gjennomføres av emneansvarlige, eller 
tilsvarende. (1. Beskrivelse av undervisningsopplegg 2. Hva har fungert/ ikke fungert? 3. 
Studenttilbakemeldinger? 4. Forslag til tiltak). Programstyrene bør forberede emneansvarlige 
allerede ved semesterstart. Deres egenevalueringer danner grunnlag for programstyrets 
kvalitetsmelding til instituttet, og grunnlag for dialogmøte. Programstyrets rapport må også vise 
til oppfølging av tiltak fra fjorårets dialogmøte, og ekstern fagfellerapport. Tilsvarende 
gjennomføres mellom institutt- og fakultet.  
 
Tidsperiode for oppfølging starter på nyåret. KMD mottar i januar/februar brev fra SA/prorektor 
for utdanning om bestilling av egenvurderinger og kvalitetsmeldinger, med fredriftsplan og 
konkrete tidsfrister. Programstyrene bør være klare med sin kvalitetsmelding medio 
februar/mars 2023, instituttene bør tilsvarende ha sine kvalitetsmeldinger klare innen mars. 
Instituttenes dialogmøter med fakultetsledelsen gjennomføres normalt i første halvdel av april.  
 
Treårige prosesser - emneevalueringer: 
Alle studieprogrammene skal ha en treårig plan for hvilke emner som hvert år skal gjennom en 
mer omfattende evaluering (tallmateriale, studenttilbakemeldinger, endringer over tid, etc). 
Evalueringene skal refereres i programstyrets kvalitetsmelding og de årlige dialogmøtene. 
Evalueringene må arkiveres i UiBs kvalitetsbase, slik at materialet er åpent tilgjengelig bl.a. for 
de eksterne fagfellene. Informasjongrunnlaget til de andre prosessene gjøres tilgjengelig her. 
 
Programstyrene anbefales å legge forberedelser inn i sine møteplaner, og informere aktuelle 
emneansvarlige ved semesterstart. Emneevalueringene skal nevnes i programstyrets rapport 
til instituttet. (Emner som gjennomføres om våren, må da legges til etterskuddsvis, for neste 
års kvalitetsmelding). 
 
Femårige prosesser – programevaluering og reakkreditering 
Fakultetet har vedtatt en fremdriftsplan for femårige programevalueringer. For programstyrene 
kan en slik prosess være et omfattende arbeid, selv om det bygger på det som har vært gjort i 
de to underliggende syklusene.  
Programevalueringene er viktige for instituttets- og fakultetets samlede vurdering av 
studieporteføljen, strategiske satsinger og evt prioriteringer. Ettersom endringer i KMDs 



studieportefølje vesentlig gjøres innenfor eksisterende program, og på aktivitetsnivå under 
emnene, vil det være behov for en tilnærming som også kan vise dette nivået. 
 
Selve arbeidet med programevaluering strekker seg over ca 1 ½ semester, med oppstart på 
høsten   med ferdigstilling i vårsemesteret. Det vises til vedlagt fremdriftsskisse, der også 
læringsdesigngruppen og studiekvalitetskommiteens rolle fremgår. Resultater av 
programevalueringen bør nevnes i instituttenes kvalitetsmelding. 
 
Gjennom 2022/23 gjennomføres programevaluering/redesign, og reakkrediteringsvurdering av 
følgende program ved KMD 
 

1) Femårig integrert masterprogram i musikkterapi 
2) Master i design (redesign) 
3) Erfaringsbasert master i kuratorpraksis (redesign) 

 
For de to sistnevnte har fakultetet bedt om en helhetlig omlegging av studiestrukturen 
(dekanens føringer i vedlegg til SU-KMD 20/20 mm). Herunder inngår også vurdering av 
ressursbehov pr emne, sett i forhold til læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav i 
emnebeskrivelsene, og instituttets budsjettrammer og andre tilgjengelige ressurser 
(verksteder, administrasjon). 
 
På basis av de femårige programevalueringene behandler fakultetsstyret saken på et 
overordnet strategisk plan, og gjør evt endelig vedtak om reakkreditering. 
 
Tidligere programevalueringer 
Etter vedtak om redesign av BA/MA-planer i kunst og BA-design (sak 80/21), vedtok 
fakultetsstyret en to-årig oppfølgingsplan med utbedringer av emner mht 
læringsutbyttebeskrivelser, innhold og gjennomføring. Herunder også plan for ressursfordeling 
til undervisning/ aktiviteter mm i emnene.  
 
BA i musikkvitenskap (v2021)og BA i utøvende musikk eller komposisjon (v2022) har til nå 
gjennomgått programevaluering.  
 
De tiltak som ble anbefalt til oppfølging kan følges i SU-KMD/ læringsdesigngruppens møter. 
 
Målrettet kvalitetsarbeid 
I UiBs kvalitetssystem og kravene fra NOKUT, er emner og studieplaner de sentrale 
komponentene. For KMDs del kan det  være hensiktsmessig å fremheve flere tema som er 
relevante for vår studievirksomhet, og som vi vier ekstra tid og ressurser til, f.eks: 

• Rekrutteringsarbeid /talentutvikling (behov, målgrupper, etc) 

• Prosedyrer for søknad og opptak til programmene (kommisjonsarbeid, 
vurderingskriterier, mm) 

• Kommunikasjon og synlighet: utadrettet virksomhet, prosjekter, utstillinger, konserter  

• Variasjon i undervisningsformer og læringsprosesser, vurderingsformer 

• Ressursbruk i emner og studieplaner (undervisning, kompetanse, utstyr, verksteder, 
administrasjon) 

• Fagpersonalet (kompetanse, sammensetning, tilgjengelighet, mm) 

• Studentenes medvirkning i råd og utvalg (studentdemokrati) 

• Vurdering av studietilbudet i et nasjonalt perspektiv (strategiske satsinger) 

• Arbeidslivsrelevans (hva gjøres for å forberede studentene på et yrkesliv) 

• Annet? 
 
 
Forslag til vedtak: 



SU-KMD tar saken til orientering. Programstyrene følger opp med informasjon og plan for de 
ulike prosessene i fagmiljø og instituttledelse.  
 
   
  
 
Åsil Bøthun 
Prodekan  
for utdanning 

 
     
 
 
Vedlegg:  

1) Skisse: fremdriftsplan for programevaluering 
2) UiBs kvalitetssystem 
3) UiBs plakat – oversikt over kvalitetsprosessene 

https://www.uib.no/studiekvalitet/134145/kvalitetssystem-utdanning-ved-uib


Skisse: Fremdriftsplan for programevaluering
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Emneansvarlig skal:
   
Levere en kort årlig 
egenvurdering av emnet. 

Emneansvarlig

Hvert tredje år skal emnet 
vurderes med utgangspunkt i:
• Studentevaluering
• Erfaringer fra 

seminarledere
• Studiepoeng-produksjon 

på emner
• Strykprosenten på 

emnet
• Si Fra
• Eventuell 

fagfellevurdering
• Programstyret kan 

vurdere hyppigere 
evaluering ved behov.

Programstyret skal: 

Spesifisere oppdrag til 
ekstern fagfelle og 
kommentere 
oppfølging av fjorårets 
rapport

levere en kort årlig 
egenvurdering av 
programmet bl.a med 
utgangspunkt i 
rapporter fra 
emneansvarlige 

Programstyret FakultetsledelseInstituttledelse

Programevaluering:
Egenevaluering av:
• gjennomføring, frafall, 

kandidatproduksjon
• Læringsmiljø
• Begrunnelse for valg av 

emner, undervisnings- og 
vurderingsformer

• Hvordan sikres:
o Arbeidslivskontakt
o Praksis
o Internasjonalisering
o Læringsutbytte i tråd 

med  NKR
o hvordan er innspill fra 

ekstern fagfelle fulgt opp 
i perioden

o programsstyret kan vedta 
hyppigere evaluering ved 
behov.

Universitetsledelse
Instituttledelsen skal: 

Lage en årsrapport med: 
-Vurdering og plan for 
oppfølging av 
programstyrets rapporter

-Vurdering av egne 
gjennomføringstall som 
har konsekvenser for 
instituttenes økonomi   

Egenevaluering av status 
i alle studieprogram: 
• Vurdering av 

programutforming
• Vurdering av 

instituttets 
resultater i 
meritteringsordning

• Instituttets 
strategiske 
utviklingsplaner

• Kobling til 
instituttets 
forskning

Grunnlag for 
dialog med 
fakultetet 

Fakultetsledelsen skal: 

Gjennomføre dialog med 
instituttene med 
utgangspunkt i årsrapport

Referater fra dialog med 
instituttene danner 
fakultetets samlede planer 
for oppfølging av 
studiekvalitet

På basis av de femårige 
egenevalueringene 
gjennomgås 
studieporteføljen på 
overordnet strategisk plan, 
herunder vurdering av 
programutforming

Grunnlag for 
dialog med 

universitets-
ledelsen 

Universitetsledelsen skal: 

Gjennomføre dialog med 
fakultetene med 
Utgangspunkt i årsrapport.

Referater fra dialog med 
fakultetene danner 
universitets samlede planer
 for oppfølging av 
studiekvalitet, herunder:
 Oppfølging av foregående 

år årsrapport.
 Budsjettprioriteringer
 Studieportefølje og 

dimensjonering
 Satsingsområder
 Handlingsplaner
 Utviklingsavtale med KD

På basis av de femårige 
egenevalueringene 
gjennomgås 
studieporteføljen på 
overordnet strategisk plan 

År
lig

Hv
er

t 5
 å

r
Hv

er
t 3

 å
r

Programstyret har det 
overordnede ansvaret for 
å lage en plan for 
emenevaluering, slik at 
alle emner har 
gjennomført 
studentevaluering i løpet 
av en treårs-periode



Kort oppsummering av våre viktigste rekrutteringstiltak studieåret 2021/22 

- Gruppen for formidling og kommunikasjon 

Rekruttering er alltid i tankene i kommunikasjonsarbeidet vi utfører på KMD. Målet er å nå 

målgruppene våre med relevante og aktuelle budskap. Lykkes vi og fakultetet i dette arbeidet styrkes 

både fakultetets omdømme og merkevare.  

 

Åpen dag 

 

Åpen dag 2022 ble annerledes enn planlagt, da det fysiske arrangementet ble avlyst og erstattet av 

en digital dag. Denne bestod i all hovedsak av en nettside utarbeidet av Utdanning i Bergen: Åpen 

dag - Åpen Dag (opendag.no) 

Her samlet vi inn tekster og bilder, videoer mm. Arbeidet fikk korte tidsfrister, og siden ble lansert 

14.februar. Intensjonen var at mulige søkere, som allerede var innstilt på å besøke aktuelle 

studiesteder den dagen, i stedet skulle bruke avsatt tid til å se på nettsidene. Det ble tilrettelagt for 

at besøkende på sidene kunne stille spørsmål via live chat. Vi bemannet chaten med to personer, 

men det var minimalt med innkommende spørsmål. 

UiB presenterte seg slik: https://www.opendag.no/studio/uib-felles 

Våre ulike studieretninger ble seende slik ut: 

Musikkterapi: Musikkterapi - Åpen Dag (opendag.no) 

Musikkvitenskap: Musikkvitenskap - Åpen Dag (opendag.no) 

Design: Design - Åpen Dag (opendag.no) 

Kunst: Kunst - Åpen Dag (opendag.no) 

 

Utøvende musikk eller komposisjon hadde som vanlig allerede hatt sin søknadsfrist, lenge før Åpen 

dag, men vi opprettet likevel en enkel nettside for studiet, for å sørge for treff på et eventuelt søk: 

https://www.opendag.no/program/utoevende-musikk-eller-komposisjon 

I tillegg hadde arrangerte vi en egen digital åpen dag i forkant av søknadsfristen, 6.desember: Digital 

åpen dag 2021 ved Griegakademiet - kmd (uib.no) 

PPU inngår ikke som del av Åpen dag da elever ved videregående skole ikke er i målgruppen. 

 

Skolebesøk 

Vi var involvert i utformingen av materiale og presentasjon i forbindelse med Kunstakademiet og 

Institutt for design sine skolebesøk. Her fungerte vi som rådgivere på det visuelle, bruk av 

bildemateriale fra arkivet vårt og innhold knyttet til våre plattformer / kontaktflater. Vi kvalitetssikret 

presentasjonen innholdsmessig og visuelt i samarbeid med instituttene og studieseksjonen. 

 

Annonsering knyttet til søknadsfrist  

Vår faste pakke: 

https://www.opendag.no/
https://www.opendag.no/
https://www.opendag.no/studio/uib-felles
https://www.opendag.no/program/musikkterapi
https://www.opendag.no/program/musikkvitenskap
https://www.opendag.no/program/design
https://www.opendag.no/program/kunst
https://www.opendag.no/program/utoevende-musikk-eller-komposisjon
https://kmd.uib.no/no/kalender/kategorier/arrangement/digital-apen-dag-2021
https://kmd.uib.no/no/kalender/kategorier/arrangement/digital-apen-dag-2021


• Annonse i valgfritt magasin / nettsted (se under for det enkelte studie), eventuelt kampanje i 

sosiale medier. Disse er knyttet direkte til søknadsfrist 1. desember og 20 april. 

• Sponsing av innlegg på Facebook og Instagram - for alle studieretninger MA og BA 

• Ekstra promotering med sponsing av Masterkonserter utøvende og Masterutstillinger på 

kunst og design.  

 

Studieåret 2021/22 annonserte vi på følgende måte, etter avtale med instituttene: 

• Kunst: Kunstkritikk + sponsing av annonse på sosiale medier 

• PPU Kunst og design: Kunsthåndtverk + sponsing av annonse på sosiale medier 

• PPU Musikk: Ballade.no + sponsing av annonse på sosiale medier 

• Utøvende: Ballade.no + sponsing av annonse på sosiale medier 

• Musikkterapi og musikkvitenskap: Ballade.no + sponsing av annonse på sosiale medier 

• Design: Valgte å bruke hele budsjettet på sosiale medier. 

 

Ekstratiltak for PPU: 

Hovedfokus i år har vært internrekruttering, og med det som bakgrunn har vi gjennomført møter 

med nåværende studenter for å skaffe innsikt i hvorfor de søkte PPU, og hva de ville fremhevet i 

omtale av studieprogrammet. Samtale på 1 times varighet med 4 forskjellige studenter, i denne 

omgang fra kunst og design. Kampanje på Infoskjermer og på Instagram, samt tatt kontakt med 40 

ulike kunstforeninger for å annonsere i deres nyhetsbrev / nettsider. Annonserte også i Grafill. 

Ekstratiltak for Musikkterapi: 

I år har vi i større grad målrettet sponsingen på Facebook. Etter samtaler med fagmiljøet har vi hatt 2 

ulike målgrupper, sortert etter alder, geografi og interessefelt(er). 

Fagmiljøet har også vært aktive i arbeidet med å lage ulike små videosnutter knyttet til 

søknadsfristen. Disse har vi spredd i sosiale medier, først og fremst på Instagram. Vi har også hatt 

kontakt med studenter fra musikkterapi, som har hatt en liten Take Over på Instagram. Mer om dette 

under. 

 

Sosiale medier (SoMe) 

Vi har i inneværende studieår hatt søkelys på studentaktiviteter og utadrettete aktiviteter som 

konserter, utstillinger, visninger, prosjekter og publikasjoner, samt «behind the scenes» og ærlige 

innblikk i studie- og forskningshverdagen ved KMD. 

Vi er svært aktive på sosiale medier, spesielt Instagram, der vi deler ofte og mye, samt kommenterer 

og samhandler med våre følgere. Dette har ført til en markant økning av innlegg hvor vi blir tagget av 

andre, spesielt på Stories, og også en stadig økning i antall følgere. 

Vi har i større grad enn tidligere inngått samarbeid med studentene våre, og vi har blant annet hatt 

Take Over/ Overtagelse på Instagram med studenter fra nesten alle studieretningene våre. Det vi si 

at våre studenter overtar vår konto i en kortere eller lengre periode (minimum et døgn) og styrer 

innholdet. Dette gir oss og våre følgere et unikt og direkte innblikk i studentenes studiehverdag. 

Studentene tar også ofte imot spørsmål fra følgere i forbindelse med denne overtagelsen. Vi har 

møter og opplæring av studentene i forkant, spesielt med tanke på å sikre personvern og 



rolleforståelse under overtagelsen. Vi følger med underveis og kan for eksempel se hvilke spørsmål 

som kommer inn. 

Det er ofte studentperspektivet som etterspørres av potensielle søkere, så vi mener at dette er en 

god måte å kommuniserer med målgruppen. 

 

Institutt for design har ansatt studenter for å drive en egen Instagram- konto for instituttet. Vi har 

hatt opplæring av disse studentene, og hatt møter med dem i forbindelse med ulike samarbeid vi har 

hatt gjennom studieåret. Opplæringen har vært knyttet til KMDs strategi, personvern og GDPR, samt 

rolleforståelse og generelle kommunikasjonsfaglige tips og triks.  

 

Kampanjer i samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen (KA) sentralt ved UiB 

UiB har en pågående kampanje som kalles “Verden trenger tankene dine”- Her har vi spilt inn forslag 

til aktuelle budskap fra våre fagmiljøer når det har vært relevant. Musikkterapi og design har blitt 

plukket ut, men dessverre ikke med de budskapene vi har foreslått inn til KA. 

Vi har også samarbeidet med KA med et prosjekt knyttet til Kunstakademiet. Sammen med 

reklamebyrået TRY og to studenter på kunst har vi hatt dialog og møter i forbindelse med et 

gatekunstprosjekt, opprinnelig knyttet til søknadsfristen. Denne kampanjen har vokst seg større og 

har potensiale til å bli veldig bra, men på nåværende tidspunkt er det uavklart hvor og hvordan dette 

eventuelt skal realiseres. PT er kampanjen til avklaring hos UiB-ledelsen. 

  

Strategiske grep for å styrke samarbeid i rekrutteringsarbeidet 

Gruppen for formidling og kommunikasjon ser det som svært hensiktsmessig med en økt satsing på 

og koordinering av rekruttering av både studenter, stipendiater og ansatte, og har gjort noen grep i 

den forbindelse. 

 

Instituttkontakter 

Vi har nylig opprettet Instituttkontakter, det vil si at vi har fordelt instituttene mellom oss i gruppen 

for å gjøre det lettere å holde kontakten og oversikten med de ulike fagmiljøene på KMD. 

Vi er i prosess med å lage faste møtepunkter mellom oss og instituttene, slik at rekruttering blir fast 

punkt på agendaen og at arbeidet med dette pågår gjennom hele året, og ikke slik at det primært tar 

form av hektisk innspurt mot søknadsfristene. 

Forskningskontakt 

Videre har vi opprettet en forskningskontakt, noe vi mener vil sikre tettere samarbeid mellom vår 

gruppe og forskningsgruppen. Vi ønsker å øke formidlingen av den forskningen og det kunstneriske 

utviklingsarbeidet som pågår ved KMD, samtidig som vi kan bistå med rådgiving allerede i 

søknadsprosessene.  

 

Ansettelse av studentambassadører til SoMe 

For å fortsette det gode og tette samarbeidet med våre studenter er vi nå i gang med å lyse ut flere 

stillinger som studentambassadører som kan jobbe med våre sosiale medier-kanaler. Vi ønske å 

styrke tilstedeværelsen på Tik Tok, og fortsette med tette og gode innblikk i studietilværelsen. Vi 



gleder oss veldig til å ta imot gode ambassadører fra alle tre instituttene neste studieår, og er 

overbevist om at dette vil være en styrkning av det videre rekrutteringsarbeidet ved KMD. 

 

 

Synlighetsrapport 2021 

For mer informasjon om formidlings- og kommunikasjonsgruppens arbeid, kan vår synlighetsrapport 

for 2021 leses her: 

https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/tom%20feb%2022/Sak%201422%20b%29%20

Synlighetsrapport.pdf 

 

 

 

https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/tom%20feb%2022/Sak%201422%20b%29%20Synlighetsrapport.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/tom%20feb%2022/Sak%201422%20b%29%20Synlighetsrapport.pdf
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Innhold 

 

KMDs kvalitetsmelding svarer på brev fra SA pr 13. januar 2022 (21/20353)  

med følgende hovedpunkter: 

 
  
1.   Oppfølging av fjorårets studiekvalitetsmelding  

2.   Hovedkonklusjoner fra fakultetets dialogmøter våren 2022 

3.   Gjennomføring av kvalitetsarbeidet 2021/22 med emne- og programevalueringer  

4.   Budsjettprioriteringer  

5.   Studieportefølje og dimensjonering  

6.   Satsingsområder  

7.   Status knyttet til målsettinger om studiekvalitet satt i UiBs handlingsplaner  

8.   Annet 

   

 

 

Vedlegg: 

a.) Studiekvalitetsmelding Griegakademiet - Institutt for musikk 

b.) Studiekvalitetsmelding Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst 

c.) Studiekvalitetsmelding Institutt for design 

 

 

 

10. mai 2022, 

 

Åsil Bøthun        Hilde Skare 

prodekan KMD       studiesjef KMD 
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1.   Oppfølging av fjorårets studiekvalitetsmelding  

KMD har videreført arbeidet med organisasjonsutvikling og tilpasninger til UiBs systemer, 

med rutiner for kvalitetsarbeid på alle nivå i fakultetsorganisasjonen. I samråd med 

universitetsledelsen i fjorårets dialogmøte, åpner UiBs systembeskrivelse for et handlingsrom 

som også tar høyde for KMDs faglige egenart. 

 

UiB har ulike systembeskrivelser hhv for BA/MA og PhD-nivået. De utøvende og skapende 

kunstfaglige studieprogrammene har individuelle undervisningsformer, innhold og progresjon 

som i hovedsak formes av student og veileder, med utgangspunkt i den enkelte students 

fordypning, faglige profil og nivå. Vi jobber også i faglige (vertikale) strukturer på tvers av 

emnestrukturene (eks instrumentgrupper på musikk). KMD er bevisst på 

kvalifikasjonsrammeverkets krav til de ulike nivåene, og UiBs systembeskrivelse for BA- og 

MA-nivået. Vår tilnærming må gjøre det mulig å identifisere relevante problemområder, og 

innhente informasjon som grunnlag for forbedrende tiltak og oppfølging i tråd med 

kvalitetssystemets intensjoner. KMDs tidligere kvalitetsmeldinger har utdypet dette.  

SU-KMD vil vurdere om det er flere målområder som bør defineres spesifikt for KMDs del. 

(f.eks. rekruttering, søknad/opptak, e, mm). Kvalitetsarbeidet ved KMD sees også i lys av 

KMDs strategidokument 2018-22. Kvalitetsmeldingene kan også være en del av 

grunnlagsinformasjonen i arbeidet med nytt strategidokument. 

 

Fakultetet har jobbet aktivt med kompetansebygging og rolle- og ansvarsavklaringer i råd og 

styrer. Arbeidet er forankret i KMDs studieutvalg (SU-KMD), som ledes av prodekan for 

undervisning. Det er god forbindelse mellom SU-KMD og programstyrene, og til de fakultære 

kvalitetsorganene. Studiekvalitetskomiteen og Læringsdesigngruppen på fakultetsnivå har 

vært aktive i prosesser med redesign og omlegging av BA- og MA-program i kunst og 

design, og programevalueringer og re-akkrediteringsarbeid. Erfaringene fra arbeidet har vært 

positive, med tilbakemeldinger om at dette har vært gode og lærerike prosesser. KMD mener 

at vi i er på riktig spor for å innfri målene vi satte oss for kvalitetsarbeidet og 

organisasjonsutviklingen i fjorårets kvalitetsmelding og dialogmøter: 

 

• Redesign av studieplaner BA/MA kunst, BA design, forventet oppstart høst 2022 

• Spesifisering og avklaring av emneansvarsrollen i ulike studieprogram, og evt 

koordineringsansvar på et overordnet nivå der dette inngår i strukturen 

• Programevaluering/ re-akkreditering (2022): BA i utøvende musikk eller komposisjon 

i henhold til fremdriftsplan 
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• Videre arbeid med systemer for undervisningsplanlegging og ressursbehov, og 

tilhørende administrative verktøy 

• Planarbeid (/igangsetting): KMD-tilpassede administrative systemer og verktøy inn 

mot den faglige virksomheten og studieadministrative prosesser.  

• Utvikling av en god kvalitetskultur i fakultetet: 

   -  Et større kollektivt ansvar for undervisning og læring i rammen av  

      emner og studieprogram, ikke bare styrt av enkeltpersoner.   

- Nøkkelkompetanse i sentrale roller i programstyrene og i studieprogrammene.  

- Det arbeides med et felles språk og begrepsforståelse i forbindelse med 

utdannings- og studieplanarbeidet generelt i fagmiljøene 

 

Flere av tiltakene fra fjorårets kvalitetsmelding er kontinuerlige prosesser, og videreføres i et 

lengre tidsperspektiv.  

 

2.   Hovedkonklusjoner fra fakultetets dialogmøter V22 - tiltaksplan 

De tre instituttene har levert sine kvalitetsmeldinger på grunnlag av dialogmøter og rapporter 

fra tilhørende programstyrer. Griegakademiets kvalitetsmelding samler meldinger fra fire 

programstyrer, og underliggende studieretninger. Meldingene fra hhv Kunstakademiet og 

Institutt for design, tilsvarer programstyrenes meldinger. Fakultetsledelsen gjennomførte 

dialogmøter med instituttledelsene i henhold til oppsatt fremdriftsplan (SU-KMD 01/22), og 

har på det grunnlaget utformet foreliggende kvalitetsmelding. Følgende hovedpunkter 

oppsummeres fra dialogmøtene, med anbefalte tiltak: 

 

a. Dialogmøter med instituttene – tiltak  

b. Studieadministrasjon og støttesystemer – tiltak  

c. Studiebarometeret – tiltak og oppfølging 

d. Rekruttering, opptak, måltall og gjennomføring (tallmateriale) 

e. Fakultetsledelsens kommentarer og punkter 

 

a. Dialogmøter med instituttene - tiltak 

Griegakademiet – institutt for musikk. Instituttet har gjennomgått egenvurderinger fra alle 

programstyrene, basert på tilsvarende vurderinger fra emne- og studieretningsnivå. Alle 

programmene har oppnevnt eksterne fagfeller, som har vært i dialog med programstyrene 

gjennom året. Programmene har ulike utfordringer, som bestemmer institutt- og 

programledelsens prioritering av tiltak for kommende periode (jf instituttleders melding). 

Begrensninger i lokaliteter er utfordrende for alle programmene ved GA pr i dag. 
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Planarbeidet for nybygg har vært viet mye oppmerksomhet, og er viktig i et 

kvalitetsperspektiv. Tallene for søknad/opptak, gjennomstrømming og kandidatproduksjon er 

generelt tilfredsstillende ved GA, med noen utslag som følges opp programvis. 

 

Bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon gjennomfører en omfattende 

programevaluering inneværende år, og går gjennom en re-akkrediteringsprosses. Arbeidet 

har vært omfattende og grundig, og viser til både positive resultat og utviklingsområder som 

institutt- og programstyret vil følge opp. I programevalueringen fokuseres også på Ole Bull 

Akademiets (OBA) sine studieretninger som en del av GA-programmene, og kvalitetssikring 

av undervisningsaktiviteter og fagkompetanse. Det gjøres spesifikk kompetansevurdering av 

undervisere knyttet til OBA/tradisjonsmusikk. 

 

Den vanskelige økonomiske situasjonen for instituttet medfører tiltak som bl.a. vil redusere 

undervisningsmengden. Dette må følges opp av målrettede tiltak i programmene, som kan 

fremme studiekvalitet og læringsmiljø for studentene. Studenttilbakemeldinger viser 

gjennomgående at det enda er mye å gjøre mht informasjonsflyt og kommunikasjon mellom 

fagledelse, undervisere og administrasjon. Instituttet arbeider for en god kvalitetskultur, med 

rutiner for kvalitetsarbeidet, og avklaring av roller og ansvarsfordeling. Det er positiv utvikling 

med forskningsgrupper på instituttet, med betydning for undervisning og aktiviteter i 

studieprogrammene. Også fagpersoner ved OBA/tradisjonsmusikk er med her. 

 

Tiltak fra dialogmøte med fakultetsledelsen:   

• Fortsette arbeidet med ansvarsfordeling og roller i kvalitetsarbeidet ved instituttet 

(vurdere ressursbehov for programstyret- og ledelse, emneansvar) 

• Fagmiljøets/programstyrenes fokus på rekrutteringsarbeid 

• PPU-programstyret oppfordres til å ta initiativ til konferanse med KMDs fagmiljø 

( hvordan er PPU-utdanningen relevant for studenter i våre ulike studier?) 

• Samhandling mellom fagmiljøene (forskning- og undervisning) 

Utvikle flere undervisningsformer som ivaretar læring og kvalitet 

• Bidra til tverrgående valgemner ved fakultetet 

• Oppfølging av programevalueringen (BA utøvende musikk eller komposisjon)  

• Tydeligere integrering av OBA/tradisjonsmusikk som en del av studieprogrammene, 

jf forskrift/kompetansevurdering. (Ny samarbeidsavtale, involverer også SA) 

• Sammen med studieadministrasjon; verktøy for planlegging og informasjonsdeling 

(undervisningsregnskap, ressursbruk, årskalender, aktiviteter, rutiner, Mitt UiB) 

• Sammen med studieadministrasjonen: forberede programevaluering av musikkterapi 
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Kunstakademiet – institutt for samtidskunst. Instituttet har utformet sin årlige kvalitetsmelding 

på grunnlag av programstyrets behandling av egenvurderinger, studentundersøkelser og 

tilbakemeldinger fra fagfeller. Det er gjennomført få egenvurderinger av emneansvarlige.  

Det erkjennes at det ikke i tilstrekkelig grad er innarbeidet en god kvalitetskultur i fagmiljøet, 

og materialet som programstyret har hatt til rådighet er begrenset. Instituttet og 

programstyret har prioritert ressurser til å arbeide med omlegging av BA- og MA-programmet 

i kunst, med mål om oppstart fra høsten 2022. Det forventes at dette skal bidra til etablering 

av rutiner og tydelige ansvarsforhold i fagmiljøene. 

 

Oppfølging fra studentundersøkelser viser at studentene opplever at kommunikasjon og 

informasjonsflyt er utilstrekkelig. En viktig forklaring er veilederes varierende tilknytning til 

instituttet, og at undervisere ikke tar ansvar for det kollektive nivået (emne og program). Nye 

emnestrukturer er satt opp, med plan for periodiske emneevalueringer og en toårsplan for 

programevaluering i kommende periode. Profilering må samsvare med 

studieprogramtilbudet; kunstutdanningen handler om skapende prosesser, og ikke bare 

verkstedstunge ferdigheter. 

 

Tallmaterialet for studiedata mht søknad/opptak, gjennomføring og kandidatproduksjon er 

generelt tilfredsstillende, selv om vi ser en nedgang i studiepoengproduksjon inneværende 

år. Disse endringene kan til dels tilskrives situasjonen med covid. Måltallene overholdes ved 

opptak, med det registreres frafall videre i studieløpene. Instituttet påpeker at det er 

problematisk å overbooke med studenter som tiltak for å sikre måltallet gjennom året. Dette 

er undervisningsintensive- og plasskrevende studier. Studenttall må være kalibrert med 

tilgang på ressurser, veiledning og plassbehov, både i atelier og verksteder. Det går ut over 

studiekvalitet og læringsmiljø med for mange studenter inne. Instituttet har aktivt 

forskningsarbeid og -prosjekter som deles i undervisningen.  

 

Tiltak fra dialogmøte med fakultetsledelsen:   

• Kvalitetskultur: Tydeliggjøre ansvarsfordeling og roller i kvalitetsarbeidet ved 

instituttet (også programstyrets ansvarsområde, vurdering av ressurser til dette) 

• Sammen med studieadministrasjon: opplæringsprogram og seminarer for 

emneansvarlige. Særlig bruk av Mitt UiB. 

• Sammen med studieadministrasjon: introduksjonsprogram for nye ansatte 

(digital håndbok?) 

• Fagmiljøets/programstyrenes fokus på rekrutteringsarbeid  

- kontakt med fagskoler 
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- tydeliggjøre faglige forventninger til studenter om hele studieprogrammet 

• Samhandling mellom fagmiljøene (forskning- og undervisning) 

• Bidra til tverrgående valgemner ved fakultetet 

• Oppfølging av emne- og programevaluering i hh til fremdriftsplan for implementering 

av nye emnestrukturer (fakultetsstyresak 80/21) 

• Instituttrådene skal holdes orientert om i kvalitetsarbeidet i ulike organer og 

prosesser (informasjonsflyt) 

• Sammen med studieadministrasjon; verktøy for planlegging og informasjonsdeling 

(undervisningsplanlegging/-organisering, ressursbruk, årskalender, aktiviteter, 

rutiner, Mitt UiB) 

• Sammen med studieseksjonen: redesign og programevaluering av MA-

kuratorpraksis (fremdriftsplan) 

 

Institutt for design. Instituttets kvalitetsmelding baserer seg på programstyrets behandling av 

emneevalueringer, studentundersøkelser og fagfellerapport. Instituttet fremhever særlig 

utfordring med kapasitetsproblemer på verkstedene, utstyr og lokaliteter. Designstudentene 

opplever å ha lite plass til rådighet, og ønsker en gjennomgang av arealberegninger som 

grunnlag for tildeling arbeidsplasser. Instituttet fremhever betydning av felles prosedyrer og 

planlegging sammen med Kunstakademiet mht lokaler, utstyr og verkstedsressurser. 

Brukerutvalget for M61 må utfordres i større grad til å bidra i dette arbeidet. 

 

Tallene for søknad/opptak, studentgjennomstrømming og kandidatproduksjon er generelt 

tilfredsstillende. Men måltallet for MA-programmet har ikke vært innfridd de siste årene. Til 

tross for mange søkere, er faglig nivå på søkerne for lavt. Instituttet vil arbeide målrettet med 

studentrekruttering, bl.a. sammen med KMDs kommunikasjonsgruppe. 

Studenttilbakemeldingene viser særlig misnøye med dagens organisering av 

studieprogrammene, kommunikasjon- og informasjonsflyt. De etterlyser større forutsigbarhet 

og tydelighet. Instituttet har lagt ned mye arbeid i omlegging av BA-programmet med nye 

emnestrukturer for oppstart H22, tilsvarende skal gjøres med masterprogrammet med 

oppstart H23. Det er oppnevnt ekstern fagfelle som har vært i dialog med programstyret, og 

det er satt opp plan for en toårs-prosess med programevaluering og justeringer. Instituttet 

har forskningsprosjekter og -aktiviteter som inngår i undervisnings- og læringssituasjoner. 

 

Tiltak fra dialogmøte med fakultetsledelsen:   

• Kvalitetskultur: Tydeliggjøre ansvarsfordeling og roller i kvalitetsarbeidet  
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• Sammen med brukerutvalget i M61, felles kriterier for arealberegninger som kan 

legges til grunn for tildeling av arbeidsplasser 

• Sammen med studieadministrasjon: opplæringsprogram og seminarer for 

emneansvarlige. Særlig bruk av Mitt UIB. 

• Fagmiljøets/programstyrenes fokus på rekrutteringsarbeid  

(med kommunikasjonsgruppen på KMD) 

• Samhandling mellom fagmiljøene (forskning- og undervisning) 

• Bidra til tverrgående valgemner ved fakultetet 

• Redesign – emnestruktur i MA-programmet: fremdriftsplan 

• Oppfølging av programevaluering i hh til fremdriftsplan for implementering av nye 

emnestrukturer (fakultetsstyresak 80/21) 

• Sammen med studieadministrasjon; verktøy for planlegging og informasjonsdeling 

(undervisningsplanlegging/-organisering, ressursbruk, årskalender, aktiviteter, 

rutiner, Mitt UiB) 

b. Studieadministrasjon og støttesystemer - tiltak 

Fjorårets kvalitetsmelding og dialogmøte mellom KMD og universitetsledelsen viste KMDs 

studieadministrative utfordringer og det «oversettelsesarbeidet» som gjøres mellom faglige 

praksiser til studieadministrative systemer i alle delprosesser (opptak, gjennomføring og 

eksamensavvikling), og ringvirkninger for informasjon til studenter om aktiviteter.  KMDs 

studieseksjon har sammen med fagmiljø gjort en intern kartlegging som viser behov for 

andre støttesystemer enn det som i dag er tilgjengelig ved UiB. I denne perioden har vi 

utviklet et digitalt system for undervisningsregnskap og undervisningsplanlegging som skal 

prøves som en pilot på Griegakademiet. KMD har kompetanse i studieseksjonen som bistår 

både med kartlegging og utforming.  

 

Tiltak: 

• KMD: arbeide med kartlegging, beskrivelser og verktøy som samsvarer med de 

behov vi har for studieadministrasjon, drift og informasjonsflyt i fakultetet 

• Behov for at SA bistår der det er behov for integrasjon  

Annet: 

• Introduksjonskurs for (ny-)ansatte: studiestruktur og organisering/ rolleforståelse 

• Kursing og veiledning - emneansvarlige 

• ABC for studenter (digital håndbok) 
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c. Oppfølging av studiebarometerundersøkelsen - tiltak  

KMD har gjennom flere år prioritert indikatorene som viser studentenes opplevelse av 

organisering av studiet, medvirkning og av læringsmiljøet. Særlig på spørsmål om 

organisering av studiene, er resultatene entydig kritiske. KMDs studieutvalg behandlet saken 

sammen med representanter fra studentenes fagutvalg (SU-KMD 05/22). Det ble vedtatt 

hvilke tiltak vi i fellesskap særlig skal jobbe med det neste året. Saken med tiltaksplan ble 

også vedtatt av fakultetsstyret (FS-KMD sak 18/22). Disse tiltakene ble vedtatt: 

1. Den pågående omleggingen av studieprogrammene på kunst og design er mer i 

samsvar med studieforskrift, og kan gi en bedre mulighet til å samordne informasjon 

og ansvarsforhold på kunst- og design-programmene. 

 

2. Mitt UiB er læringsplattformen som KMDs ansatte og studenter har til rådighet. 

Mulighetene verktøyet har for vårt bruk må bedre utredes og eventuelt utvides.  

Det må gis tilstrekkelig opplæring slik at det tydeliggjøres forventninger om bruk av 

denne plattformen 

 

3. Revisjonsprosesser av emner og studieprogram må inkludere plan for 

kommunikasjon og informasjonsdeling for hvordan emner skal gjennomføres og 

evalueres (kvalitetssirkelen: 1) planlegge, 2) gjennomføre, 3) evaluere, 4) tiltak.) 
 

4. Nettsider: ressursoversikter og informasjon til studenter og ansatte må skilles fra 

KMDs eksterne sider. Tydeliggjøring av informasjon på norsk og engelsk. 

 

5. En ABC for studenter og ansatte for studiene, klargjøres fra studiestart 

 

 

d. Rekruttering, opptak, måltall og gjennomføring.  

Ved KMD er det kun Bachelor i musikkvitenskap og det 5-årig integrerte masterprogrammet i 

musikkterapi som faller innunder SO-opptak. De øvrige studieprogrammene har egne 

opptaksprøver i lokale opptak. Søkere som er formelt kvalifisert, inviteres til fagspesifikke 

opptaksprøver på campus. Opptaksprøvene er en viktig del av KMDs kvalitetsarbeid. 

Inntakskvaliteten har stor betydning for gjennomstrømming og ressursbruk i de individuelle 

studieløpene. Søknadstall og opptak til KMDs studier høsten 2021 innfridde alle måltallene 

etter sekundæropptak, med unntak av PPU. Det gjøres så langt som mulig en overbooking i 

tilbudsfasen. Inntakskvalitet måles også opp mot samlede ressurser, undervisnings- og 

veiledningskapasitet, utstyr og arealbehov. Søknadstallene viser at det er gjennomsnittlig  

mer enn 8 søkere til hver av KMDs studieplasser:  
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2021:                                         2022: 

        

*) det er færre utlyste studieplasser 2022 pga opptak til MA i kuratorpraksis, opptak skjer annethvert år. 

 

Det er viktig for KMD å prioritere fakultetets ressurser til målrettet rekrutteringsarbeid. Det er 

besluttet at vi ikke kan prioritere fellesarrangementet «Åpen dag» (Utdanning Bergen), 

ettersom dette erfares å være svært ressurskrevende og minimalt egnet for rekruttering. 

Arrangementet skjer også helt utenom våre søknadsfrister. KMD planlegger alternative 

arrangement innrettet mot vårt fagfelt og søknadsfrister. Vi tar imot relevante skolebesøk på 

KMD gjennom hele året, og vi har en stor utadrettet faglig virksomhet mot et publikum. Det er 

ønskelig å bruke mai/juni til «åpent hus»-arrangementer, i forbindelse med utstillinger og 

konserter (eksamen).  

 

KMD følger sin Handlingsplan for studentrekruttering. SU-KMD har understreket at 

rekruttering primært må gjøres programvis, og at tiltak og aktiviteter forankres her. Det er 

foreslått at KMD bør se på en overordnet kommunikasjonsstrategi som innbefatter 

studentrekruttering. 

  

Rapporteringsdata - gjennomføring: Våre rapporteringsdata er stort sett stabile fra år til år, og 

viser at både studiepoeng- og gjennomstrømning ved KMD er tilfredsstillende (Tableu / 

DBH). Vi har god studentgjennomstrømming og økende studiepoengproduksjon 

(DBH/2021: Studentgjennomføringsprosent 92,97%). KMDs gode resultater vises ofte ikke i 

UiBs presentasjoner. 

 

e. Fakultetsledelsens kommentarer og punkter til oppfølging: 

Det erfares en fremdrift på flere av tiltakene som tidligere er bestemt. Arbeidet med redesign 

av studieprogrammene på kunst og design har tatt mye tid siste år. Vedtatt fremdriftsplan har 

bare delvis blitt fulgt i fagmiljøene, og vi ser at utbedringer og justeringer må gjøres gjennom 

programevalueringer de neste to årene (jf fakultetsstyrevedtak). Gjennom arbeidet med 

programevalueringer og re-akkreditering, har fakultetets læringsdesigngruppe og 

studiekvalitetskomite fått en tydeligere rolle. Det gjenstår en del arbeid for at vedtak og 

informasjon skal nå ut til fagmiljøene.  



11 
 

 

En annen avgjørende sak for KMD er det pågående arbeidet med administrative verktøy og -

systemer som tar høyde for KMDs faglige virksomhet og særbehov. Det vises bl.a. til 

resultater i studiebarometeret, der studenter over flere år er gjennomgående kritisk til 

organisering av studiene, forutsigbarhet og informasjon (utdypet i fjorårets melding). 

Erfaringene fra dialogmøter og gjennomgang av status peker på noen punkter til oppfølging, 

med forankring i SU-KMD: 

 

• Behov for verktøy til ressursvurdering/-behov i emner: må inn i emne-

/undervisningsplanlegging og ev tematiseres i forbindelse med programevalueringene  

• Tverrfaglige emner som kan inngå i flere studieprogram (Læringsdesigngruppen) 

• Systemer for ressursplanlegging, undervisningsplanlegging og koordinering  

(“Tid for forskning”) 

• Behov for verkstedsressurser trekkes inn i emneplanlegging 

(avklare fordeling mellom kunst og design) 

• Vurdere brukerutvalgenes organisering og arbeidsprosesser i fakultetet 

• Instituttrådene skal holdes orientert om i kvalitetsarbeidet i ulike organer og prosesser 

(informasjonsflyt) 

• Videre arbeid med utvikling av (studie-)administrative støttesystemer som samsvarer 

med KMDs behov 

• Bedre oppfølging av dokumentasjon og arkivering av kvalitetsarbeidet. 

(Kvalitetsbasen?) 

3. Gjennomføring av kvalitetsarbeidet 2021/22: emne- og 

programevalueringer  

Årlige prosesser: Programstyrene har skrevet sine årsrapporter på grunnlag av årlige 

egenevalueringer av emner, og dialogmøter. Disse er grunnlag for instituttledelsens 

kvalitetsmeldinger. Det er gjort tilpassinger av systemet for utøvende musikkemner og 

studieretninger. Tilbakemeldinger viser at dette er en god tilnærming som bidrar til mer 

samlet oversikt og mulighet for å identifisere svakheter og fremme målrettede tiltak. Det er 

gjennomført dialogmøter på alle nivå i fakultetsorganisasjonen. 

 

Den treårige syklusen i kvalitetssystemet er under innarbeiding, med oppsett av 

programmenes emner i matriser, og systematisk plan for den treårige evalueringen. 

Inneværende år er det for første gang gjennomført 3-års emneevaluering av samtlige 

utøvende emner på BA- og MA-programmet i utøvende musikk eller komposisjon. Denne ble 
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sortert på instrumentgrupper, på tvers av emner, studentkull og program (vertikal struktur), 

for å kunne gi relevant informasjon om mulige tiltak. Tilbakemeldingene fremhever særlig 

behov for mer organisert samspillsaktiviteter i programmet.  Det gjøres emneevalueringer i 

hh til oppsatt plan på de øvrige studieprogrammene. Studieprogrammene på kunst og design 

legges nå om bl.a. på grunnlag av studenttilbakemeldinger. Det er satt opp en fremdriftsplan 

for 3-årige evalueringer av emner for den nye emnestrukturen. 

 

Programevaluering: KMD følger fremdriftsplanen for de femårige programevalueringene, slik 

den ble presentert i meldingen fra 2018. Bachelorprogrammet i utøvende musikk eller 

komposisjon har inneværende år gjennomgått en omfattende programevaluering. Saken 

behandles av instituttrådet, før vurdering/re-akkreditering i KMDs studiekvalitetskomite i mai. 

Arbeidet har vært gjennomgått og diskutert i KMDs læringsdesignteam. Den eksterne 

fagfellevurderingen utdyper punkter til oppfølging. Programevalueringen inkluderer også 

studieretningen med tradisjonsmusikk/OBA.  

 

Alle programmene har oppnevnt eksterne fagfeller, men i hh til avtale skal fagfellerapportene 

leveres mot slutten av studieåret. Den eksterne fagfellen på utøvende musikk eller 

komposisjon, bemerker at det er en hjelp dersom dokumentasjon og materiale som trengs til 

arbeidet er samlet og lett tilgjengelig. Programstyrer og fagmiljø oppfordres til å arkivere 

fortløpende det evalueringsarbeidet som gjøres i kvalitetsbasen, og slik gjøre det transparent 

og tilgjengelig. KMD påpeker at kvalitetsbasen ikke fungerer optimalt, og ser gjerne at vi 

finner frem til annen arkiveringsform. 

 

Gjennom studieåret 2022/23 gjennomføres programevaluering og re-akkreditering av 

følgende program:          

• Femårig integrerte masterprogrammet i musikkterapi  

• Erfaringsbasert master i kuratorpraksis: redesign 

• Master i design: redesign 

 

4.   Budsjettprioriteringer  

For budsjettprioriteringer vises til egen rapport og dialogmøte mellom fakultetet og UiB. 

 

Signaler om budsjettkutt og nedbemanning kommende år kan gjøre det nødvendig å vurdere 

kutt i undervisningsmengde. Reell vekst er kun mulig ved økning av antall studieplasser, 

ettersom studiepoengproduksjon og gjennomføringstall er gode og stabile. Endring i måltall 
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må vurderes opp mot de kvalitative utfordringene dette medfører, mht dimensjonering av 

veiledningskapasitet, arealbehov og annen ressursbruk (administrasjon).  

 

5.   Studieportefølje og dimensjonering  

Det er ikke gjort endringer i studieporteføljen utover den interne omleggingen av 

emnestrukturer på hhv BA/MA kunst og BA design. Det ble anbefalt å gjøre beregninger for 

de ulike emnenes ressursbehov og dimensjonering. Dette vil bli fulgt opp og spesifisert i 

kommende to-årsperiode. Det vurderes en omfordeling av studieplasser internt på fakultetet, 

dersom måltall i noen program eventuelt ikke oppfylles over tid. 

 

6.   Satsingsområder  

KMD vil starte arbeid med nytt strategidokument fra høsten 2022.  

Fakultetet nevner noen viktige satsingsområder: 

• Griegakademiets nybygg 

• Tverrgående emner mellom institutt og studieprogram på KMD 

• Mangfold (rekruttering, opptak, faglig orientering) 

• Bærekraft (KMD er miljøfyrtårn) 

• Talentarbeid og rekruttering (nettverksbygging, Kulturskoler, fagskoler) 

• Systematisk bruk av Research Catalogue for våre multimediale oppgaver også på 

bachelor-, masternivå.  

• Tilpassede systemer og verktøy til KMDs virksomhet 

 

7.   Planer for oppretting og nedlegging av studieprogram  

Det foreligger ikke planer for oppretting av nye studieprogram, eller nedlegging av 

eksisterende program.  I hovedsak skjer endringer i KMDs studieportefølje ved interne 

omlegginger og prioritering av aktiviteter i eksisterende program og emner.  

 

8. Annet 

KMD har tatt høyde for UiBs Handlingsplan for kvalitet i utdanningene i vårt kvalitetsarbeid, 

med fortolkning og tilpassinger for våre typer utdanninger. I tråd med handlingsplanen legges 

ansvar for kvalitetsarbeid og drift av programmene på programstyrene med 

studieprogramleder, emneansvarlige, undervisere og studieadministrasjon. Det arbeides 

også med tilsvarende ansvarliggjøring for oppfølging gjennom institutter og i fagmiljø. 
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Utviklingsavtale med KD: Det vises til den omtalen som er gitt KMD i utviklingsavtalen 

mellom UiB og KD. 

 

Tableu og tallmateriale for KMDs kvalitetsarbeid: KMD vil påpeke at tallmaterialet som er 

presentert i Tableu (og noen ganger DBH) ikke er komplett for KMDs utdanninger, og gir 

derfor begrenset informasjonsverdi i vårt kvalitetsarbeid. De reelle resultatene for vår 

studieportefølje ligger mye høyere enn det som fremvises. Ettersom UiB i flere 

sammenhenger løfter frem tallmaterialet fra disse rapportene, bør KMDs tall også være 

korrekt. Det er viktig for fakultetet at det er reelle tall som presenteres, og på forhånd 

kvalitetssikres av SA sammen med KMDs studieadministrasjon.  

Det er ønskelig at det gjøres et grunnarbeid (evt i FS) som medfører at tallmaterialet i 

rapportene kan anvendes. Fakultetets studieadministrasjon kompenserer ved å gå manuelt 

til verks i individuelle studentlister for å finne fram til riktig tallmateriale og bevegelser pr kull.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

a.) Studiekvalitetsmelding Griegakademiet - Institutt for musikk 

b.) Studiekvalitetsmelding Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst 

c.) Studiekvalitetsmelding Institutt for design 



 

 

Studiekvalitetsmelding for 2021: Griegakademiet – Institutt for musikk 

Instituttet har mottatt egenvurderinger fra programstyret i for BA og MA i utøvende musikk eller 

komposisjon; fra programstyret i musikkterapi; programstyret i musikkvitenskap, og fra programstyret 

for PPU i kunst, musikk og design.  Det er gjennomført egenvurderinger både i emner og alle 

studieprogram. På BA i Utøvende musikk eller komposisjon er det gjennomført dialogmøter med alle 

studieretningene som en del av grunnlaget for egenvurderingen programnivå.   

Alle studieprogrammene har oppnevnt eksterne fagfeller, men ikke alle studieprogrammene har enda 

mottatt rapport fra disse. Rapporter fra eksterne fagfeller for studieprogrammene foreligger for 

musikkvitenskap (datert 01.09.2021).  

Vurdering og plan for oppfølging av programstyrenes egenvurderinger: 

PPU i kunst, musikk og design:  

Også dette året har til en viss grad vært preget av pandemisituasjonen med mye hybrid undervisning. 

Programstyret har arbeidet med tiltak for å skape en bedre fordeling av arbeidsmengde i 

studieprogrammet, blant annet gjennom å endre vurderingsform til mappevurdering i enkelte emner. 

Studieprogrammet har åpenbart utfordringer med rekruttering, og delvis med studentgjennomføring. 

Det er svært viktig å arbeide videre med rekruttering på ulike nivå. Siden denne PPU-en er felles for 

de utøvende/skapende studieprogrammene på KMD, er det viktig at rekrutteringstiltak treffer hele 

målgruppen. Samtidig er det viktig å ha fokus på å gjøre studieprogrammet enda mer relevant for 

søkerne, og arbeide med mulige forbedringer i organisering og undervisningsopplegg. Det bør 

vurderes om man også skal gjennomgå kriterier for opptak.  

Organisasjonsmessig har studieprogrammet en utfordring med tilpasning til både heltid og 

deltidsstudenter. Dette skaper også utfordringer for læringsmiljø for studentene blant annet ved at 

«kullfølelse» svekkes. Fagmiljøet vil vurdere ulike tiltak.  

Det er igangsatt arbeid med omlegging av praksisordning, med avtaler direkte på institusjonsnivå. 

Fagmiljøet vil og arbeide med å forbedre organisering i studieprogrammet blant annet gjennom 

forbedringer av informasjon til studentene på Mitt UiB.  

Fagmiljøet har blitt styrket med 1.5 ny fast stilling. Dette gir stabilitet i undervisningsressurser og 

styrker forskningsbasert undervisning.  

BA i musikkvitenskap:  

Det foreligger emneevalueringer og egenvurderinger på alle emner. Det er utfordringer med 

gjennomstrømming i studieprogrammet, men vi ser en tydelig positiv men forsiktig forbedring, som 

har forsterket seg noe siden forrige år (se under).  

Det har vært gjennomført grep for å styrke studentinvolvering, særlig i emnene MVK 280 Popular 

music studies, og i MVK 100, innføring i musikkvitenskap. Dette har vært gjennomført ved bruk av 

stipendiatens arbeidsplikt, og har involvert diskusjonsgrupper og ledet kollokviering. Det er ikke 

oppnevnt studentrepresentanter i programstyret.   



 

 

Etablering av fast undervisningsrom i GA sine lokaler har ført til mer tilstedeværelse på 

Griegakademiet for musikkvitenskapsstudentene, men det har vært utfordringer med lydforstyrrelser i 

tilstøtende rom.  

Den eksterne fagfellen og studentevalueringer har etterspurt mer mulighet for musikalsk samhandling 

og aktiv musisering. Studieprogrammet har primært en teoretisk profil, og per i dag er det to emner 

som gir noe praktisk aktivitet: emnet i musikkproduksjon og valgemnet musikkvitenskap 

hovedinstrument. Valgemnet har kun individuell undervisning, og i dialogmøtet ble det et tema om 

dette man skulle vurdere et mer samspillsbasert praktisk emne som kunne erstatte dette.  

Fagmiljøet har ikke foreløpig arbeidet videre med en ide om et emne i Sound.  

BA i Utøvende musikk eller komposisjon:  

Programstyret er godt i gang med 5 årlig programevaluering. For denne egenvurderingen er det blitt 

gjennomført dialogmøter med alle studieretningsledere. Det foreligger i tillegg emnerapporter fra en 

del emner, men disse er ikke tatt med i denne egenvurderingen. Programfagfelle er oppnevnt, men det 

foreligger foreløpig ikke rapport.  

Det er generelt god rekruttering til studieprogrammet, men utfordring å få nok stabilitet i 

instrumentsammensetning. Den skjeve kjønnsbalansen særlig på jazz krever kontinuerlig arbeid 

videre. Det har også vært gjort et arbeid for å klargjøre rutiner for å fremme en god instrumentbalanse 

i sammensetning av studentmassen for å bidra til bedre sammensetninger for ensembleaktivitet.  

Det er arbeidet systematisk for mer struktur i kvalitetsarbeidet. Det er gjennomført møte med alle 

emneansvarlige for å klargjøre ansvar og roller. Studiebarometerundersøkelsen for 2021 var generelt 

veldig positiv for studieprogrammet, men den peker også på behov for forbedret organisering. Det 

arbeides nå systematisk med forbedringer på organisering, blant annet gjennom arbeid med årshjul, 

timeplanlegging, og forbedring av system for oversikt.  I dialogmøtet drøftes også ulike modeller for 

bedre samhandling i lærerkollegiet og samarbeid på tvers av studieretninger.  

Det er utfordringer med studentgjennomstrømming. Programledelsen ønsker å vurdere løsninger for å 

gjøre det nødvendig med fullføring av emner før innvilgelse av hovedinstrumentundervisning 4. år. 

Programstyret vil prøve å finne tiltak som kan øke samspillsaktivitet på klassisk studieretning.  

Det planlegges revisjoner i studieplan studieretning jazz, særlig læringsutbyttebeskrivelsene.  

MA i utøvende musikk eller komposisjon: Det er generelt svært god rekruttering og gjennomstrømming 

på studieprogrammet. Programstyreledelsen peker på at flere studieplasser på MA er ønskelig. Det 

gjennomføres et årlig veiledermøte med faglærerne somveileder på prosjekt. Programledelsen ønsker å 

jobbe for å øke studentenes ferdigheter i språkliggjøring og refleksjon, de ønsker å jobbe systematisk 

med dette helt fra introduksjonsseminaret. Det er også gjennomført en revisjon av masterkontrakt som 

også skal klargjøre ansvarsforhold.  

Det arbeides med å få integrert emner i Nordisk Masterstudium i Folkemusikk, inn i 

hovedprogrammet slik at dette ikke lenger er en egen studieretning.  

Integrert master i musikkterapi: 

Også 2021 har vært preget av pandemi og med en god del digital undervisning, og hybride versjoner. 

Fagmiljøet har også gjort seg erfaring med ulike måter å organiser smågrupper i musikkemner som de 



 

 

ønsker å ta med videre. Koronatiltak til økt studentaktivitet har vært gjennomført, blant annet ved 

kollokviegrupper.  

Fagmiljøet har hatt utfordringer med mange midlertidige vikarløsninger pga frikjøp, og dette har de 

opplevd som utfordrende for kontinuitet i undervisning og gjennomføring av ulike deler av 

studieprogrammet.  

Et nytt praksishefte, og nye maler for praksisrapporter er utviklet som de har gode erfaringer med så 

langt.  

Studieprogrammet har betydelige utfordringer knyttet til at de ikke har fast undervisningsrom, og at 

undervisningen krever tilpasset instrumentarium. Økte studenttall har økt utfordringen.  

Det er jobbet eksplisitt med å integrere musikkteknologi tydeligere i flere emner, og investert i noe 

nytt utstyr for å styrke mulighetene for å arbeide med dette. dette er viktig grep for å gjøre 

utdanningen mere relevant i et musikkliv som er i endring.  

Fagmiljøet ønsker å starte arbeidet med en mer omfattende revisjon av studieplan. De ønsker også å ha 

bedre rutiner for studentevaluering på programnivå. Studiebarometerundersøkelsen peker særlig på 

utfordringer i organisering og i fysisk læringsmiljø.  Det er gjennomført egenvurdering av de fleste 

emner. Samarbeid med eksterne fagfeller er satt i gang inn mot programevaluering i 2022.  

I forrige kvalitetsmelding var det planlagt en gjennomgang av organiseringen av forskerlinjen. 

Fagmiljøet har foreløpig ikke fått tatt tak i dette.  

  

Vurdering av instituttets gjennomføringstall: 

PPU i kunst, musikk og design: Opptak 2021 fylte ikke måltallet. Ved oppstart 2021 ble det tatt opp 9 

heltidsstudenter (5 M og 4 KD) og 16 deltidsstudenter (11M + 5 KD). Ved oppstart var det da totalt 

9,5 ledige studieplasser i programmet. Det er derfor opplagt utfordringer med rekruttering til 

studieprogrammet. Registrerte studenter totalt i programmet var H 2021 var 15 heltid og 18 deltid 

(fordelt på første og andre år). Totalt 33, men 24 heltidsekvivalenter. Sammenliknet med 31 

studieplasser er dette svært lavt. H 2021 meldes også om betydelig frafall og permisjoner i 

studentgruppen. Det er god gjennomføringsprosent av de som da er igjen i programmet. Total 

kandidatproduksjon våren 2021 er 21 studenter (10 under måltallet).    

 

BA i musikkvitenskap: Gjennomføringstallene for studieprogrammet er fremdeles kritiske, men vi ser 

en positiv utvikling siste 2 år. Vi ser at frafall første år har blitt mindre, det er noe økning på den totale 

studieprogramproduksjonen. 10 studenter fullførte BA grad i 2021, 7 av disse på normert tid. De siste 

årene har instituttet også forsøkt å ta høyde for frafall i programmet gjennom overbooking. H Dette 

har ført til at vi nå er nesten opp i måltallet (35/36) når det gjelder antall studenter i studieprogrammet. 

Dette er stabile tall siste år.    

Integrert master i musikkterapi: Musikkterapi har fått økt antall studieplasser fra 14-18 fra og med 

opptaket 2020. Det er stabile søkertall, men ikke nok til å genere ventelister etter opptaksprøvene, og 

til tross for 18 ja-svar var det bare 17 nye studenter som startet H 2021. Det var kandidatproduksjon på 

kun 5 studenter våren 2021. Dette var en forventet nedgang med et kull som ble redusert i størrelse 

både pga forsinkelser, frafall og innpasning (der flere studenter fullførte raskere enn normert tid). H 



 

 

2021 var det totalt *74 studenter i studieprogrammet høst 2021, dvs 2 under måltallet gitt økte 

studieplasser (18+18+14+14+12=76).  Det er generelt gode gjennomføringstall. Vi ser likevel at 

kandidatproduksjonen har store årlige variasjoner. 18 (2018), 15, (2019) og 12 (2020), og 2021 (5). 

Måltallet for alle disse årene var 12. En gjennomsnittlig kandidatproduksjon basert på disse 4 siste 

årene under ett gir kandidatproduksjon litt over måltall, men avgangsstudenter vår 2022, er også lavt, 

kun 9.  

Det har vært utfordringer i gjennomføringen andre år, særlig gjennomføringstall på psykologikurs. H 

2021 gjennomføre 14 av 18 studenter med bestått. 4 studenter har gjennomført konteeksamen V 2022 

(ikke kjent resultat).  

BA Utøvende musikk eller komposisjon: Våren 2021 har studieprogrammet kandidatproduksjon på 22, 

og det er meget positivt etter svært dårlig kandidatproduksjon i 2020. Dette er likevel litt under det vi 

ønsker gitt at vi de siste årene har tatt opp rundt 30 til 25 studieplasser. Dette tyder på betydelige 

utfordringer med frafall og gjennomstrømming. Det er mange studenter som er forsinket i sin 

progresjon. Hoveddelen av frafall skjer 1. og 2. år. Studiepoengproduksjonen er god, med 51,78 poeng 

per student i programmet.  

MA Utøvende musikk: Har stabile kandidattall på 12 både 2018, 2019 og 11 i 2020, og igjen 12 i 2021.   

 

Instituttets viktigste prioriteringer for studiekvalitet:  

Instituttet er i en vanskelig økonomisk situasjon, der vi dessverre må gjøre tiltak som reduserer 

undervisningsmengden. Dette må følges opp av målrettede tiltak som kan fremme studiekvalitet og 

læringsmiljø for studentene.  

Mentorordningen som ble etablert høsten 2020 og videreført i 2021 har vært et svært positivt bidrag på 

alle studieprogram. Det er svært ønskelig med videreføring av denne ordningen.  

Det må fremdeles arbeides med rutiner for kvalitetsarbeid. Eksterne fagfeller er oppnevnt for alle 

studieprogram, og de er nå i gang med sitt arbeid. Vi tar sikte på å fortsatt ha fokus på roller og ansvar 

som ligger hos emneansvar og også på studieretningsnivå (Utøvende musikk).  

Organisering: Vi scorere fremdeles dårlig rundt organisering av studieprogram på. Det er behov for 

videre oppmerksomhet om samarbeid med studieadministrasjonen, kontinuerlig arbeid med 

kommunikasjon, og regelmessige møtepunkt både på programnivå og studieretningsnivå.    

Studieplasser og rekruttering: Rekrutteringstiltak bør ha særlig fokus på utfordringene på PPU, samt 

Integrert master i musikkterapi pga nye studieplasser. Instituttet ønsker å videreføre satsing på 

rekruttering for mer kjønnsbalanse jazz, og arbeide for god instrumentfordeling Utøvende musikk. 

Fysisk læringsmiljø: Det har vært gjennomført en del utbedringer siste år. Vi avventer fremdeles de 

planlagte tiltakene for lyddemping i øvingsrom for å ivareta forsvarlig lydnivå. Vi har fremdeles 

særlige utfordringer mer stabile undervisningsrom for musikkterapi og musikkvitenskap som ivaretar 

behov for undervisning uten lydforstyrrelser under forelesningsbasert undervisning, samt behov for 

praktisk/utøvende undervisning med store kull på musikkterapi.  

 



 

 

På studieprogramnivå vil instituttet prioritere følgende saker:  

BA i musikkvitenskap:  

1) Fortsatt fokus på tiltak for å fremme læringsmiljø og følelse av tilhørighet til studieprogram 

og kull for studenter på BA i musikkvitenskap: konkrete grep her er initiativ for økt 

kollokvievirksomhet og studentaktivitet, samt se på muligheten for å etablere et fast 

undervisningsrom i nordfløyen GA.  

2) Vurdere mulighet for mer samspill, for eksempel vurdere revisjoner og undervisnigsformer i 

Musikkvitenskap hovedinstrument/eller opprettelse av et samspillsorientert valgemne som 

kunne erstatte musikkvitenskap hovedinstrument 

3) BA Musikkvitenskap: Vurdere etablering av emne i «Sound»  

PPU i kunst, musikk og design: 

1) Utarbeide gode rutiner for å ivareta det fakultære samarbeidet om PPU 

2) Rekruttering og organisering 

3) Endre vurderingsform for bedre fordeling av arbeidsmengde for studentene enkelte emner 

4) Tiltak for etablering av studentkollokviering for å styrke læringsmiljø, faglig identitet og 

tilhørighet 

  

Musikkterapi:  

1) Vurdere løsninger for forbedring av rom til undervisning, eventuelt etablering av nytt fast 

undervisningsrom tilpasset økt kullstørrelse  

2) Rekruttering 

3) Planlegger studieplanrevisjon 

4) Gjennomgang organisering av forskerlinjen  

5) styrke musikkteknologikomponenter i utdanningen,  

Utøvende musikk eller komposisjon: 

1) etablere fast årshjul med faste møtepunkter i fagmiljø 

2) Vurdere ulike tiltak for økt samspill første og andre år av BA 

3) Tiltak for å forbedre integrering mellom teori/refleksjon og utøving i emnestruktur og praksis i 

undervisning. 

4) Øke integrasjon på tvers av studieretninger, særlig med fokus på tradisjonsmusikk 



 

 

5) Revisjon utbyttebeskrivelser jazz 

 

Studieportefølge, dimensjonering og langsiktige satsingsområder 

Griegakademiet ønsker å videreføre den breddeorienterte sammensetningen med studieprogram 

innenfor hele bredden av musikkdisipliner, og videreutvikle og forbedre utveksling, kunnskapsdeling 

og samarbeid på tvers av studieprogram.  

Fortsette gradvis oppbygging av studieplasser musikkterapi ved god nok rekruttering og 

praksisutvikling. Vi har svært god rekruttering og gjennomstrømming på MA i Utøvende musikk, og 

med utvikling av KU ph.d ønsker vi flere studieplasser på dette.  

Utvikling av mulighet for mastergrad for musikkvitenskapsstudenter: dette er fremdeles en langsiktig 

målsetting: muligheter i feltet «Sound studier» har kommet opp som en mulighet som kunne bidra mer 

helhetlig i fakultetet.  

Innen utøvende fagområder har vi med fagområder både i komposisjon og improvisasjonsmusikk 

(særlig jazz) mulighet til å videreutvikle eller integrere dette til en kunstnerisk utdanning med fokus på 

skapende musikk.  
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Kunstakademiet – Institutt for samtidskunsts 
studiekvalitetsmelding for 2021 
 

Bakgrunn: 

I henhold til UiBs årlige gjennomføringer av dialogmøter og studiekvalitetsmeldinger, legger 

Kunstakademiet frem sin årlige studiekvalitetsmelding. Denne baserer seg på programstyrets 

behandling av egenvurderinger, oppfølging av studentundersøkelser og eventuelle fagfellerapporter 

og planer med tiltak for å imøtekomme studiekvalitetsutfordringer. 

Egenvurderinger: 

Rutiner for utsendelse med mal og informasjon om egenvurdering av emne har blitt fulgt opp i 2021. 

Programstyret har mottatt noen emnevurderinger fra emneansvarlig for våren 2021. Det er 

gjennomført kun egenvurdering for Masterprogrammet i kuratorpraksis for høstsemesteret 2021. På 

grunn av begrenset materiale har ikke programstyret fått behandlet eller vurdert gjennomføringen 

av de fleste emner i 2021. Vi ser det er et behov for å styrke det systematiske arbeidet og kultur for 

kvalitet og sammenheng i studiene. Ut fra fjorårets erfaring anbefales det også at emneansvarlige får 

grundigere innføring ved oppnevning av emneansvar for hva denne rollen innebærer. 

Studentundersøkelser og Studiebarometer: 

I forkant av frister for egenvurderinger, har studentene blitt bedt om å evaluere emnet. Utsendelse 

av undersøkelse har blitt gjennomført både for vår og høstsemesteret via Survey Xact. Svarprosenten 

varierer fra trinn til trinn, men er generell lav. Likevel er det mulig å hente ut en del informasjon, 

spesielt fra fritekst-svarene. Svarene fra instituttets interne studentundersøkelser samsvarer i det 

hele med resultatene fra årets Studiebarometer (se vedlagte rapport). Svarene er også nokså 

konsistente fra forrige års tilbakemeldinger og klager fra FUKA og KSU.  

Oppsummert handler det om informasjonsflyt og oversikt over undervisningstilbudet. Studenter 

ønsker også mer undervisning i enkelte fagområder, dette innebærer også mer kunstteori. Fagstabs 

tilstedeværelse og kommunikasjon på fakultetet er også saker som gjentas.  

Eksterne fagfeller: 

Det er oppnevnt og engasjert en ekstern fagfelle som vil følge revisjons og implementering av ny 

emnestruktur over en treårs periode. Fagfelle har deltatt på innledende seminar med 

instituttledelsen. Fagfelle skal sende skriftlig rapport ved utgangen av hvert år, første rapport leveres 

november 2022. 

Revisjon: 

Revisjonsprosessen ble igangsatt høsten 2020. Kunstakademiet nedsatt arbeidsgruppe som har 

utarbeidet en ny emnestruktur iht føringer fra fakultetet, studenttilbakemeldinger og formelle 

rammer og forskrifter. Det understrekes at revisjonen av studiestrukturen er ment til å forbedre flere 

av de strukturelle problemene som instituttet og studentene har erfart de siste årene. Instituttet er i 

skrivende stund i ferd med å ferdigstille alle nye emnebeskrivelser og, i samarbeid med 

studieadministrasjon og tekniske ansatte, iverksette den nye strukturen. Instituttet erfarer at 

revisjonsprosessen har vært en tung skute og snu. Flere ansatte er positive til endringer i 

studiemodellen, men samtidig innebærer det for flere en ny forståelse av kunststudiet med behov 
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for utfyllende informasjon om rammebetingelser, organisatoriske beslutningslinjer og 

rollefordelinger.  Instituttet anbefaler jevnlige workshop med relevante tema, spesielt for ansatte 

som får tildelt et emneansvar.  

Fakultetets studiekvalitetsmelding fra 2020 signalisert et ønske om at det arbeides videre med 

mulige felles valgemner på tvers av studieprogrammene ved KMD. Det har vært foreslått særlig et 

refleksjonsemne for kunstfagene, både på BA og MA-nivå, rettet mot kunstnerisk utviklingsarbeid. 

Instituttet har særskilt konsentrert seg om å få opprettet kunstspesifikke, obligatoriske emner i 

studieprogrammene. Det er ønskelig at tverrfaglige valgemner påbegynnes høsten 2022 sammen 

med de to andre instituttene.  

Gjennomføringstall: 

Kunstakademiet kan vise til god gjennomstrømming på instituttets tre studieprogram. Det er likevel 

viktig å sikre studenters gjennomføring opp mot måltallene for instituttet. På grunn av 

veiledningstett og arealkrevende undervisning, er det vanskelig å overbooke antall studenter. Dette 

gjør det desto viktigere å sikre gjennomføring for den enkelte student. Instituttet har også signalisert 

et mål om flere norske søkere til studieprogrammet, da spesielt for første syklus. En likere 

kjønnsfordeling på alle tre program er også ønskelig.  

Oppfølging fra fjorårets kvalitetsmelding: 

Tiltak som skulle gjennomføres i 2021: 

1) Instituttene/programstyrene må bli enige om noen kriterier som gjør det mulig å 

prioritere/organisere tilgang, dersom kapasitet på rom og utstyr blir vedvarende redusert. 

Instituttet erfarer at fordelingen av rom og utstyr mellom studieprogram og institutt under 

pandemien for det meste har fungert. Egne møter har blitt gjennomført der det har vært behov for å 

avklare rombruk, eksempelvis opp mot eksamen og avgangsutstillinger. Kunstakademiet har fortsatt 

en del uløste behov knyttet til rombruk, eksempel rettet mot fokusområdene performance og maleri. 

Instituttet vil legge til rette for at konflikter i rom løses i brukerutvalget.  

Det gjenstår en felles forståelse på tvers av instituttene om bruk av verksted- og tekniske rom. 

Implementeringen av reviderte emnestrukturer, både på kunst og design, forsøker å tydeliggjøre 

hvilke kriterier som ligger til grunn for studenter tilgang til rom, verksted eller utstyr. Kunstakademiet 

håper at de nye strukturene vil tilrettelegge for bedre organisert tilgang. 

2) Tydelig avklaring av informasjonskanaler, og hvem som har ansvar for å gi informasjon om 

hva(hhv fra faglig side, og fra studieadministrasjon). 

Studentenes tilbakemelding viser at kommunikasjon fortsatt er et problem. Noen avklaringer er gjort 

mellom faglig og administrativ linje, men her tilrettelegger ikke studieadministrative systemer godt 

nok for instituttets reelle infromasjonsbehov. Eksempler på dette er strukturer i Mitt UiB og TP.  

Ny emnestruktur vil samle noe av informasjonen under emnet, og således gi studentene færre 

grupper og nivå med informasjon.  

3) Programstyrene setter opp en (matrise-)plan forgjennomføring av treårige emneevalueringer 

i hh til kvalitetssystemet.  
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Utført. Behandlet i programstyret. 

4) Instituttledelse og studieadministrasjon lager plan for opplæring av emneansvarlige.  

Det er satt opp to seminarer rettet mot emneansvarlige, men det vil fortsatt være behov for grundig 

opplæring i strukturelle rammer og systemer for både praktisk gjennomføring og kvalitetsutvikling av 

emner. 

5) Systematisering av rapporter og evalueringer: UiBs 

kvalitetsbasebenyttes(programstyreledelseog emneansvarlige)   

Kunstakademiet har innført systemer for systematisk arbeid og utvikling av studiene, men det 

gjenstår å få på plass en kultur for kvalitet. Dette må sees i sammenheng med tydelige beskrivelser av 

fagadministrative roller og funksjoner, og hvordan den enkelte bidrar inn i lange arbeidsflyter. 

6) Arbeid med nye emnestrukturer: Det arbeides videre med omstrukturering av 

studieprogrammene.  

Se eget punkt. 
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Institutt for design sin 
studiekvalitetsmelding for 2021 
 

Bakgrunn: 

I henhold til UiBs årlige gjennomføringer av dialogmøter og studiekvalitetsmeldinger, legger Institutt 

for design frem sin årlige studiekvalitetsmelding. Denne baserer seg på programstyrets behandling 

av egenvurderinger, oppfølging av studentundersøkelser, eventuelle fagfellerapporter og planer 

med tiltak for å imøtekomme studiekvalitetsutfordringer.  

Oppsummering fra egenvurderingene 

Bachelor i design, Studieretning Møbel- og romdesign/interiørarkitektur: 

• Teoriundervisningen må finne bedre balanse mellom de to studieretningene, til fordel for 

møbel og rom 

• Utvidet verkstedskurs er nødvendig for god mengdetrening. Det burde være minimum 100% 

stilling på alle verksteder, slik det er i dag er det kun drift på treverksted1 tirsdag til fredag 

og metall kun 50%. I tillegg bør det være utvidet åpningstider minst 2 dager i uken. Mer 

mengdetrening vil styrke studentens evne og mulighet for økt eksperimentering I faget. Det 

er utfordrende å benytte andre verksteder som keramikk, grafikk, foto og tekstil, grunnet tid 

og kapasitet. Med god og langsiktig planlegging er det mulig, men å kunne eksperimentere 

og prøve ut som en del av en prosess fungerer ikke.  

• Booking av rom til kurs når det planlegges i god tid fungerer greit. Men om man plutselig 

trenger et undervisningsrom er det vanskelig å finne noe ledig. Det er meget vanskelig å 

finne visningsskjerm og whiteboard, da disse er flyttbare i flere av de mindre rommene. 

Likeledes møbler. Dette «forsvinner». Her må systemene forbedres!  

• Studentenes arealer som er helt åpne, og derfor med støy, fungerer dårlig, både for deres 

eget arbeid og for lærerne sin undervisning. Det burde være et lukket rom (som tidligere i 

Marken og Kong Oscarsgt.) for både undervisning/forelesninger og veiledning, og til 

studentenes egne kollokviegrupper/samarbeid 

Bachelor i design, Studieretning Visuell kommunikasjon: 

• Studentene er kritiske til mengden av skriftlige oppgaver i Design in Context. Likeledes 

ønsker studentene gruppediskusjonene i forkant av forelesningene. Det er også viktig å 

merke seg at flere av studentene uttrykker usikkerhet og mangel på klarhet om skriving og 

hvilke krav vi har til dem når de blir bedt om å skrive forskjellige typer av tekst. 

Semesterrapporter / –refleksjon viste et veldig bredt og ujevnt spekter av skriveferdigheter 

og reflekterende evner.  

• Utfordrende for designstudenter å få tilgang til verksteder. Særlig er det utfordrende i kurs 

(og kursprosjekter) som er åpne for forskjellige løsninger og designresultater. Studentene 

trenger å kunne få HMS–kurser på verksteder tidlig i studieløpet og deretter ha tilgang når 

de trenger det uten kamp eller å møte irritasjon. Modellverksted ble brukt, Risoverkstedet 

og Mac–labben ble mye brukt (og der trenges økt vekt på at studenter har nødvendige 

programvarer og tilgang til fonter og skannere uten problemer).  
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• Det er avgjørende at studentene har tilgang og bruk av printere (inkludert plottere, riso og 

grafikkverksted). Dyre printekostnader er en kilde for er gjentagende misnøye hos 

studentene, og i tillegg styrer IT-innstillinger av printere på en måte som gjør at studenter 

ofte ikke får printet på den måte de trenger (IT lager innstillinger for brukere av printere som 

hindrer studenter i å printe etter instrukser fra undervisere – innstillinger IT lager «override» 

innstillinger ved printing).  

• Ønskelig at Miro blir kjøpt med ubegrenset tilgang for instituttet (faglig ansatte og 

studenter).  

Masterprogrammet i design: 

• Første semester bør inneholde flere praktiske øvelser og undervisning, feks. hurtig 

prototyping /skisser /modellering av masterprosjektet.  

• Det må tydeligere kommuniseres hvilken tilgang og opplæring i verksteder som er aktuelt for 

studentenes masterprosjekt.  

• Studentene i tredje semester må i større grad utfordres til å stille ut designsfaglige 

resultater. Det bør oppfordres og legges til rette for at studentene beveger seg ut fra 

«research-mode» til visuell utforming av prototyper/modeller/objekter osv. 

• Noen kurs opplevdes som noe uforberedt eller ikke relevant for studentens individuelle 

masterprosjekt. Noe kritisk tilbakemelding på skrivekurset og at DiC var informativt, men 

ikke faglig utfordrende.  

Gjennomføringstall: 

Det vises til vedlagte rapport for Masterprogrammet og Bachelorprogrammet i design (for BA 

vennligst merk noe ufullstendig rapporteringstall, pga endret studiestruktur for programmet 2018). 

Institutt for design kan vise til relativ god gjennomstrømming på instituttets to studieprogram. Det 

er likevel viktig å sikre studenters gjennomføring opp mot måltallene for instituttet. Særlig har det 

de siste årene vært utfordrende å fylle måltallet for masterprogrammet. Søknadstallene er gode, 

men opptakskomiteene rapporterer om varierende kvalitet på søkere. Dette medfører for få 

kvalifiserte søkere på venteliste. Ventelista har de siste årene vært tømt ved semesterstart, med 

behov for sekundæropptak til programmet. En positiv tendens er det i fjor var en god andel med 

interne søkere til masterprogrammet. 

Instituttet anerkjenner at mer målrettet rekruttering må til for BA og MA programmet, da med 

hensyn til bedre kjønnsfordeling, flere norske søkere (MA) og søkere fra institusjoner i Europa med 

tilsvarende forståelse for utdanningskrav knyttet til andre syklus (MA-nivået). 

Studiebarometer og studenttilbakemeldinger 

Det meldes om trivsel og generelt godt læringsmiljø fra studenter på BA design, Møbel- og 

romdesign/interiørarkitektur. På Visuell kommunikasjon er tilbakemeldingene noe mer broket. Flere 

studenter på denne studieretningen er ikke like avhengig av verksted og andre fasiliteter på campus. 

Vaner fra pandemien har hos enkelte studenter satt seg slik at oppmøte og deltagelse ikke er like 

god som før pandemien. Dette påvirker læringsmiljøet og oppmøte i kurs hvor prosjektarbeid og 

samarbeid er vesentlige faktorer for fremdrift.  

De siste årene har Masterprogrammet på design hatt de laveste resultatene i Studiebarometeret 

blant programmene på instituttet. Resultatene samsvarer med studenttilbakemeldinger og klager fra 

studentene. Flere tiltak er gjort for å strukturere programmet bedre og synliggjøre faglig relevans i 

kurs for den enkeltes masterprosjekt. Tilbakemeldingene fra studentene viser at dette har hatt 

positiv effekt. Instituttet mener at ny emnestruktur for Masterprogrammet (igangsettelse høsten 
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2022), i enda større grad kan bli en kilde til å forstå programmets faglige forventninger, 

undervisningsstruktur, og ferdighetskrav. 

Programstyret bemerket i sin behandling av egenvurderinger at studentenes demokratiske fagutvalg 

for design (FUD) sliter med rekrutteringen. Det betyr at studentrepresentasjon i formelle organ og 

prosesser uteblir. Studentenes reelle stemme og påvirkning er derfor svak i viktige saker som angår 

studentene. Noe av årsaker ligger i Institutt for design sitt overlappende kulltillitsvalgsystem. Det 

anbefales at instituttet går i dialog med FUD og Kunstnerisk Studentutvalg (KSU) for å etablere 

tillitsvalgsystemet som en del av FUD.  

Revisjon av emnestruktur 

Ny emnestruktur for Bachelorprogrammet i design, ble godkjent av fakultetsstyret 16.12.21. I 

etterkant av godkjennelsen har instituttet arrangert flere seminar og møter, hvor emneansvarlige 

har revidert særlig mht emnets faglige innhold og omfang, vurderingsformer og obligatoriske krav. 

Reviderte emner vil behandles av programstyre og instituttråd ila mars 2022. Instituttet anser 

revisjonsprosessen pr. d.d. å være iht. fakultetsstyrets fremdriftsplan. 

Instituttet planlegger tilsvarene ferdigstillelse av revisjon av emnestrukturen for Masterprogrammet 

i design høsten 2022, med fakultetsstyrets behandling innen desember 2022. Oppstart for 

programmet planlegges høsten 2023. 

Oppfølging fra fjorårets kvalitetsmelding 

Tiltak som skulle gjennomføres i 2021: 

1) Instituttene/programstyrene må bli enige om noen kriterier som gjør det mulig å 

prioritere/organisere tilgang, dersom kapasitet på rom og utstyr blir vedvarende redusert. 

Instituttet erfarer at fordelingen av rom og utstyr mellom studieprogram og institutt under 

pandemien for det meste har fungert. Egne møter har blitt gjennomført der det har vært behov for å 

avklare rombruk, eksempelvis opp mot eksamen og avgangsutstillinger. Instituttet har fortsatt en del 

uløste behov knyttet til tilgang, spesielt tilgang til HMS-gjennomganger og enkelte verksteder.   

Implementeringen av reviderte emnestrukturer forsøker å tydeliggjøre hvilke kriterier som ligger til 

grunn for studenter tilgang til rom, verksted eller utstyr. Dette må kommuniseres tydelige til 

studentene, særlig i Masterprogrammet for design. 

2) Tydelig avklaring av informasjonskanaler, og hvem som har ansvar for å gi informasjon om 

hva (hhv fra faglig side, og fra studieadministrasjon). 

Mitt UiB fungerer godt for enkelte kull og studieretninger, mens det i andre fortsatt meldes om at 

informasjon publiseres seint, er uklar eller direkte mangelfull. Ny emnestruktur vil samle noe av 

informasjonen under emner, og dermed gi studentene færre grupper og nivå med informasjon på 

Mitt UiB. Det bør jobbes videre med tydeligere ansvarsavklaring mellom faglig og administrativ linje. 

Mange ansatte på instituttet har viktige roller som informasjonsformidlere til studenter. Ved 

sykemeldinger, merker instituttet sårbarheten ved at en sentral kommunikator forsvinner. Dette er 

en rolle som ikke enkelt lar seg fylle av vikarer eller substitutter.  

3) Programstyrene setter opp en (matrise-)plan forgjennomføring av treårige 

emneevalueringer i hh til kvalitetssystemet.  

Utført. Behandlet i programstyret. 
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4) Instituttledelse og studieadministrasjon lager plan for opplæring av emneansvarlige.  

Det er satt opp to seminarer rettet mot emneansvarlige, men det vil fortsatt være behov for grundig 

opplæring i strukturelle rammer og systemer for både praktisk gjennomføring og kvalitetsutvikling av 

emner. 

5) Systematisering av rapporter og evalueringer: UiBs kvalitetsbase benyttes 

(programstyreledelseog emneansvarlige)   

Institutt for design har innført systemer for systematisk arbeid og utvikling av studiene, dette brukes 

av emneansvalige og diskuteres i korrekte forum. Studiekvalitetsbasen benyttes i liten grad av 

emneansvarlige for arkivering og database for egenvurderinger. Det gjenstår å få på plass en 

sammenhengende kultur for kvalitet, hvor den enkeltes bidrag ses inn i lange prosesser for 

kvalitetsutvikling. Dette må sees i sammenheng med tydelige beskrivelser av fagadministrative roller 

og funksjoner, og hvordan dette systematisk blir behandlet i ulike beslutningsorganer.  

6) Arbeid med nye emnestrukturer: Det arbeides videre med omstrukturering av 

studieprogrammene.  

Se eget punkt. 

 

 


