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Notat 

Til: Universitetets utdanningsutvalg 

Fra: Studieadministrativ avdeling  

Møte: 11. mars 2015                 Ephorte: 15/3008 

 

 

Bakgrunn  

Universitetsstyret vedtok i møte 12.02.2015 (sak 15/15) ny handlingsplan for etter- og 

videreutdanning for perioden 2015-2017. Planen er strukturert rundt fire overordnede 

innsatsområder med tilhørende delmål og aktivitetsområder: 

1) UiB satser på skolen 

2) UiB satser på offentlig sektor og organisasjoner i arbeidslivet 

3) UiB skal tilby EVU innen UiBs strategiske profilområder 

4) UiB skal videreutvikle etterutdanningstilbudet 

 

Skoleverket og lærerne er en viktig målgruppe og samarbeidspart for UiB, både gjennom 

lektorutdanningene, den nye universitetsskolesatsingen og etter- og 

videreutdanningstilbudet. Faglig-pedagogisk dag er det største etterutdanningstilbudet UiB 

tilbyr til lærerne. I tråd med den vedtatte satsingen på skolen og videreutvikling av 

etterutdanningstilbudet ved UiB er det derfor ønskelig å se nærmere på potensialet som 

ligger i videreutvikling av Faglig-pedagogisk dag.  

 

Hovedmålgruppe for FP-dagen er lærere på ungdomstrinn og i videregående skole, og 

hensikten med arrangementet er å presentere aktuell forskning fra alle fakulteter og tilby 

lærere faglig oppdatering/etterutdanning innenfor hele spekteret av UiBs fagtilbud.   

 

I det følgende vil vi gi en kort oppsummering av årets FP-dag, og peke på noen punkter hvor 

det kan være behov for justeringer og potensiale for videreutvikling.  

 

Organisering 

Faglig-pedagogisk dag 2015 gikk av stabelen fredag 6. februar med over 80 forelesninger fra 

samtlige fakulteter, fordelt på Sydneshaugen skole, Studentsenteret, SV-bygget og 

Dragefjellet. Anslagsvis 800-1000 lærere deltok, basert på tellinger som forelesere har meldt 

tilbake.   

 

Faglig-pedagogisk dag arrangeres av Kontor for etter- og videreutdanning, med 

representanter oppnevnt fra fakultetene i en felles program- og arrangementskomité. 

Medlemmer i årets komité: 

Lise Tønjum HF-fakultetet 

Hege Aarethun SV-fakultetet 

Olaug Vetti Kvam Mat.-Nat. fakultet 

Henning Simonsen Juridisk fakultet 

Arne Magnus Morken Psykologisk fakultet 

Mari Katrine Berg/Tore Lillebø Med.-Odont. fakultet 

Monica Håkonsli Hordaland fylkeskommune, opplæringsavdelingen 

 

Årets FP-dag ble planlagt og gjennomført etter samme mal som tidligere år. Det har vært 

gjennomført 5 møter med i komitéen i tidsrommet september-januar. Arbeidsoppgaver og 
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arbeidsfordeling har vært som følger: EVU-kontoret v/Marianne Lundanes har kalt inn til 

komitémøter, foretatt rom- og timeplanlegging av innmeldte forelesninger i dialog med 

fakultetsrepresentantene, invitert eksterne utstillere og fulgt opp kontakten med disse, 

utarbeidet profileringsmateriell i samarbeid med KA og Bodoni, fått pakket og sendt ut 

program og invitasjon til skoler på Vestlandet, med innleid pakkehjelp. EVU-kontoret har 

også stått for den praktiske organisering av dagen, som transport, rigging, merking/skilting, 

etc.  

 

Fakultetsrepresentantene har fulgt opp fagmiljøene ved sitt fakultet mht. innmelding av 

forelesninger, samt bidratt med korrektur og redaksjonsarbeid. Fakultetsrepresentantene har 

også fulgt opp forelesere fra sitt fakultet med praktisk informasjon i forkant av selve FP-

dagen, og hatt ansvar for å ta i mot forelesere og publikum på hvert sitt forelesningssted på 

selve dagen. 

 

Bidrag fra fakultetene 

Ved fristens utløp 20. november 2014 var det meldt inn totalt 79 forelesninger fra samtlige 

fakulteter og flere andre UiB-miljøer, som fordelte seg slik: 

HF-fakultetet 35 

SV-fakultetet 15 

Mat-Nat-fakultetet 9 

Med.- Odont-fakultet 7 

Juridisk fakultet 5 

Psykologisk fakultet 4 

Sjøfartsmuseet 2 

Universitetsmuséet 1 

Holbergprisen i skolen, Forskningsdagene i Bergen  og UiB 
Alumni 

1 

 

Hordaland fylkeskommune bidro også med 1 innlegg i programmet, på bakgrunn av innspill 

fra fylkeskommunens representant i komitéen.  

 

Det ble ikke signalisert noen spesiell tematisk profil ut til fakultetene, slik det ble gjort forrige 

år. Likevel var det noen temaer som pekte seg ut i årets program, med flere forelesninger om 

Høyesterett i anledning 200-årsjubiléet. Her bidro både HF, SV og Jus med til sammen fire 

forelesninger. MOF og MN bidro videre med til sammen fire forelesninger om Ebolaviruset, 

der tre av forelesningene var organisert som en temarekke fra MOF.  

 

Fire av de oppsatte forelesningene fra HF og SV ble avlyst på grunn av sykdomsforfall. To 

meldte forfall noen dager i forkant, mens to ble avlyst samme dag. Særlig forfall/avlysninger 

samme dag aktualiserte behovet for bedre løsninger for kommunikasjon med publikum, se 

punkt 8 under.  

 

Profilering av UiB-miljøer  

Følgende UiB-miljøer ble invitert til å delta på årets FP-dag, med stand og/eller innlegg:  

Holbergprisen i skolen, Forskningsdagene i Bergen, UiB Alumni, Høyesterettsjubileet 2015, 

Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket.  

 



6 
 

Alle UiB-miljøer som deltok var samlet i Borggården på Dragefjellet, og flere av disse har 

meldt tilbake om godt besøk på stand, og de som hadde innlegg/presentasjon i 

forelesningssal meldte også om positive tilbakemeldinger fra publikum.  

 

Kontor for etter- og videreutdanning 

Studieadministrativ avdeling med informasjon om Åpen dag 6. mars 2015 

UiB Alumni 

Holbergprisen i skolen 

Forskningsdagene i Bergen 

Universitetsmuseet 

Høyesterettsjubileet 

 

Eksterne utstillere 

Forlag og læremiddelprodusenter ble invitert til å delta med stand, basert på deltakelse fra 

tidligere år. Totalt 11 eksterne utstillere stilte med stands i vrimlearealet på Dragefjellet, 

inkludert Norsk Lektorlag og Utdanningsforbundet. Det var noen praktiske utfordringer mht. 

bruk av den ytre borggården, på grunn av pågående byggearbeider. Ut over dette er 

tilbakemeldingene fra utstillerne positive, de har hatt godt besøk av lærere mellom 

forelesningene, ikke minst siden så godt som alle forelesninger fra Mat.-Nat. fakultetet i år 

var lagt til Dragefjellet. Dette signaliserer at de eksterne utstillerne er et verdifullt bidrag til det 

mangfoldet av faglig påfyll og inspirasjon som FP-dagen legger opp til.  

 

 

Markedsføring 

Alle ungdomsskoler og videregående skoler i de fire vestlandsfylkene Hordaland, Rogaland, 

Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fikk skriftlig invitasjon vedlagt trykt programfolder og 

plakat til oppslag, sendt ut 5. januar 2015.  

 

Det ble også opprettet en egen nettside for FP-dagen, tilknyttet Etter- og videreutdanning 

ved UiB, hvor programmet i sin helhet ble presentert med kort omtale av alle forelesninger, 

presentasjon av de ulike UiB-miljøene som deltok med stand og/eller innlegg, og muligheter 

for lærere til å krysse av og lage sin egen personlige timeplan for dagen.  EVU-kontoret fikk 

videre utarbeidet et lite bokmerke for UiBs videreutdanningstilbud for lærere, som var 

tilgjengelig for utdeling på alle forelesningsstedene.   

 

I det videre arbeidet med evaluering og videreutvikling av FP-dagen vil det være naturlig å 

vurdere hvordan det er mest hensiktsmessig å kommunisere med målgruppen, både med 

innledende invitasjon, eventuelt system for påmelding, kommunikasjon frem mot- og på selve 

dagen med meldinger om endringer/avlysninger, samt i etterkant for å kunne sanke inn 

evalueringer og holde videre dialog med de som deltok.  

 

Evalueringer  

Invitasjon til FP-dagen 2015 var som tidligere år en åpen invitasjon, uten noen form for 

påmelding, og vi har derfor ikke hatt noen mulighet til å ha nøyaktig oversikt over verken 

totalt antall deltakere, hvilke skoler eller hvilke fag og studieretninger lærerne kommer fra. 

Den foreløpig eneste måten å få tilbakemelding fra deltakere på er 1) tilbakemeldinger fra 

enkeltpersoner som fanges opp på uformelt vis og 2) tilbakemeldinger fra forelesere, som 

både teller antall deltakere på sin forelesning og melder tilbake om hva slags respons de har 
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fått fra deltakere. Det ble gjort et forsøk på å nå deltakere via evalueringsskjema lagt ut på 

It’s learning, men på grunn av kommunikasjonssvikt ble dette ikke tilgjengelig før det var gått 

for lang tid og vi har ikke fått inn evalueringer her.  

 

Det ble laget tilsvarende evalueringsskjema via Skjemaker for forelesere og for eksterne 

utstillere, sendt ut via epost like i etterkant av FP-dagen. Her har svarprosenten vært god, og 

vi har fått mange konkrete innspill og tips til forbedringer som vil være nyttige i det videre 

evalueringsarbeidet.  

 

Kommunikasjon med målgruppen -  noen utfordringer og siktemål 

 

Ny nettløsning 

Det er behov for en gjennomgang av den eksisterende nettløsningen for FP-dagen, med 

sikte bedre funksjonalitet. EVU-kontoret gikk tidlig høsten 2014 i dialog med KA om dette, 

men da EVU var midt i en omlegging til nye nettsider på w3, noe som inkluderte mye teknisk 

utviklingsarbeid fra KA og IT, måtte arbeidet med å utvikle ny teknisk løsning for FP-nettsider 

legges på is. Det er ønskelig at dette tas opp igjen i det videre arbeidet med utvikling av FP-

dagen, da gode og fleksible løsninger både for innmelding/registrering av forelesninger fra 

fakultetene og kommunikasjon ut mot publikum er en viktig del av kvalitetssikring av 

konseptet.  

 

Påmeldingsløsning 

I tråd med handlingsplanen for etter- og videreutdanningstilbudet ved UiB vil rekruttering av 

lærere til UiBs videreutdanningstilbud være en viktig målsetting.  Bedre kunnskap om de 

lærerne som deltar på FP-dagen vil være et nyttig grunnlag for å vurdere potensiale for UiBs 

samlede EVU-tilbud til lærere. Samtidig vil tettere relasjon til lærerne kunne utnyttes 

strategisk mht rekruttering av nye studenter til UiBs grunnstudier, se punkt 9 under.  

 

Det er derfor ønskelig å diskutere om vi skal ha noen form for påmelding til neste års 

arrangement, som kan gi oss en bedre pekepinn om både antall deltakere og hvilke lærere 

som deltar.  Her er for eksempel kommunetilhørighet, skole og hvilke 

utdanningsprogram/undervisningsfag lærerne representerer interessante spørsmål. En eller 

annen form for påmelding vil gi oss nødvendige kontaktinformasjon til deltakere, slik at vi kan 

være i dialog med deltakere både før, under og i etterkant av arrangementet. Dette er både 

et teknisk og praktisk spørsmål, med mange mulige løsninger via nett, mobilapplikasjon eller 

sms-tjenester. Det er også et strategisk spørsmål, knyttet til hvordan vi ønsker å utnytte 

muligheten for dialog med lærerne, se neste avsnitt. 

 

Faglig-pedagogisk dag som ledd i studentrekrutteringsarbeidet 

FP-dagen er som nevnt innledningsvis det største etterutdanningstilbudet UiB har for lærere. 

Konseptet er innarbeidet gjennom mange år, og er en unik arena for UiB til å presentere 

bredden i fagtilbudet, inkludert etter- og videreutdanning, samt aktuell forsking ved 

fakultetene. Styrking og videreutvikling av faglig-pedagogisk dag er spesifikt nevnt som et av 

delmålene under hovedsatsingsomådet UiB satser på skolen.  

 

Lærere er definert som en hovedmålgruppe for rekruttering til UiBs etter- og 

videreutdanningstilbud, samtidig er de en viktig kanal videre til sine elever, som fremtidige 

potensielle søkere til UiBs grunnstudier. Styrking av UiBs relasjon til lærere vil derfor kunne 
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inngå som et ledd i det overordnede strategiske arbeidet med studentrekruttering, og det er 

naturlig å se de ulike strategiene og tiltakene her under ett.  

6. mars 2015 arrangerer UiB Åpen dag for elever på ungdomstrinn og i videregående skole, 

for første gang som et helhetlig opplegg som involverer alle fakulteter. Studieadministrativ 

avdeling var til stede på Faglig-pedagogisk dag for å informere lærerne om Åpen dag, og det 

vil være naturlig å se disse to arrangementene i sammenheng også videre.  

 

Samarbeid med fakulteter og øvrige UiB-miljøer 

Kjernen i faglig-pedagogisk dag er presentasjonen av forskning og undervisning ved UiB 

som fakultetene bidrar med. For videreutvikling av FP-dagen er det derfor nødvendig å ha en 

god dialog med fakultetene og de ulike fagmiljøene.  

 

Det er videre et stort potensiale i å samordne strategier og konkrete kommunikasjonstiltak 

med Kontor for samfunnskontakt og UiB Alumni, med tanke på rekruttering av lærere til FP-

dagen og/eller til våre studiepoenggivende videreutdanningstilbud. 

 

Arbeidsgruppe for videreutvikling av faglig-pedagogisk dag 

Den nylig vedtatte handlingsplanen for etter- og videreutdanning angir at det skal nedsettes 

en arbeidsgruppe for å videreutvikle faglig-pedagogisk dag. Kontor for etter- og 

videreutdanning vil gjerne starte dette arbeidet nå, så det potensielt kan få følger for neste 

års arrangement. Fakultetene må selvsagt være representert i en slik gruppe. I tillegg 

samarbeider vi med flere andre miljøer og avdelinger ved UiB og med Hordaland 

fylkeskommune og Utdanningsforbundet for avvikling av arrangementet, disse bør derfor 

også være involvert.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Utdanningsutvalget nedsetter en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til 

videreutvikling av Faglig-pedagogisk dag.  Kontor for etter- og videreutdanning gis fullmakt til 

å sette sammen gruppen, som skal representere både administrativ- og vitenskapelig 

kompetanse ved fakultetene samt interne og eksterne samarbeidspartnere som for eksempel 

Universitetsmuseet, UiB Alumni, Forskningsdagene i Bergen, Hordaland fylkeskommune, 

Bergen kommune og Utdanningsforbundet.  

 

Utdanningsutvalget ber arbeidsgruppen se nærmere på hvordan Faglig-pedagogisk dag kan 

organiseres og videreutvikles innenfor de eksisterende rammene for arrangementet, og ber 

om rapport til Utdanningsutvalget innen 1. juni 2015 
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Notat 

Til: Universitetets utdanningsutvalg 

Fra: Studieadministrativ avdeling  

Møte: 11. mars 2015                 Ephorte: 2009/4077 

 

 

Bakgrunn 

I brev av 08.02.13 ba NOKUT universitetet om å sende inn dokumentasjon om flere av våre 

masterprogram innen historisk-filologiske fag innen april samme år. Dokumentasjonskravene 

tok utgangspunkt i Tilsynsforskriftens krav. Bakgrunnen var innføringen av ny tilsynsmodell1, 

som det daværende Utdanningsutvalget fikk presentert i juni-seminaret i 2012. Det viktigste 

med ny tilsynsmodell er at NOKUT på fritt grunnlag kan føre tilsyn med eksisterende 

studietilbud, ikke bare kontrollere programopprettinger ved institusjoner uten 

selvakkrediteringsrett. Dette betyr at også studier universitetene har opprettet når som helst 

kan underlegges tilsyn. Et programtilsyn kan skje hvis NOKUT får mistanke om kvalitetssvikt 

i et studietilbud utenfor ordinær tilsynssyklus. Dette kan fanges opp i sammenheng med 

andre tilsynsprosesser, ved studentvarsling, medieoppslag, resultater i Studentbarometet og 

lignende. NOKUT vil aldri starte tilsyn på bakgrunn av studentklage alene, men vil kunne ta 

kontakt med institusjonen og etterspørre mer informasjon for å opplyse saken før beslutning 

om tilsyn eventuelt fattes. 

 

Utvelgelsen for tilsynet i 2013 kom som følge av NOKUTS egen Langtidsplan for tematiske 

prioriteringer 2012 —2014, der masterstudier ble pekt ut som fokusområde for perioden 

2012-2014. 

For å avgrense utvalget til et håndterbart og sammenlignbart utvalg, ble mastergradsstudier i 

historisk-filosofiske fag spesifikt valgt ut, med utgangspunkt i NUS-kodingen av tilbudene. 

Dette resulterte i et utvalg på 45 mastergradsstudier ved 10 institusjoner. I tillegg til 

dokumentasjon fra alle disse institusjonene, samlet NOKUT selv inn informasjon fra DBH og 

NOKUT-portalen, andre NOKUT-rapporter og institusjonenes egne nettsider.  

Mastergradsstudiene som derved ble del av tilsynet ved UiB var arkeologi, historie, 
kulturvitenskap, region og regionalisering, filosofi, kunsthistorie, teatervitenskap og Gender 
and Development.  
 
Tilsynsprosessen 
I tråd med tilsynsmodellen var den første delen av prosessen preget av kartlegging ved 
NOKUT og redegjørelse fra institusjonene: 
 

                                                           
1 Se www.nokut.no/Tilsyn-med-eksisterende-studietilbud for nærmere beskrivelse  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20130228-0237.html
http://www.nokut.no/Tilsyn-med-eksisterende-studietilbud


11 
 

 
 
I følge modellen skal et slikt tilsyn innebære at noen studier ikke tas med i alle trinn i 
prosessen, hvis dokumentasjon og redegjørelse osv virker betryggende nok. Siden dette var 
første gang NOKUT prøvde ut modellen, var det likevel sagt at alle program ville følge med i 
alle trinn i prosessen, til og med Dialog og utvikling, for å sanke erfaringer. Bare ved tegn til 
graverende kvalitetssvikt ville eventuelt noen av programmene underlegges tilsyn ved en 
sakkyndig komité i siste trinn. I alle deler av prosessen før dette gjennomføres tilsynet på 
saksbehandlernivå på NOKUT. 
 
Krav til dokumentasjon tok som sagt utgangspunkt i Tilsynsforskriftens krav. Hvert 
studieprogram fikk en liste over de deler av forskriften NOKUT ønsket mer informasjon om 
utover det de selv hadde klart å gjøre rede for i den innledende kartleggingsfasen.  Dette er 
et eksempel på en slik bestilling: 
 
Informasjon om mastergradsstudiet i Gender and Development 
Under kartleggingen fant vi forhold ved studiet som det ikke var tilstrekkelig informasjon om. 
Vi 
ber dere derfor om å redegjøre for disse forholdene: 
 
§ 4-1 4 Arbeidsomfang for studentene 
§ 4-2 2a Læringsutbyttebeskrivelse 
§ 4-2 2b Relevans for arbeidsliv og/eller videre studier 
§ 4-2 4 Utvekslingsavtaler 
§ 4-3 1 Fagmiljø 
§ 4-3 3 FoU 
§ 4-3 4 Nettverk og samarbeid 
 
I sak 19/13 og 30/13 ble Utdanningsutvalget orientert om informasjonsmøtet NOKUT ga 
sektoren i februar, kravene til dokumentasjon og fremdrift, og opplegg og innhold for 
dialogmøtet i mai samme vår.  Til dialogmøtene kom saksbehandlere fra NOKUT til UiB og 
hadde samtaler med samtlige studieprogram. Her ble innsendt dokumentasjon gjennomgått 
med tanke på forbedringer.  
 
Hovedtema for alle programmøtene både ved UiB og ved de andre institusjonene, var  

 om læringsutbyttebeskrivelsene faktisk beskrev et program på masternivå,  

 hvordan arbeidsomfang skulle beskrives 
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 fagmiljøenes størrelse og bidrag 

 programmenes samfunnsrelevans/ kandidatundersøkelse 
 

I etterkant av møtene fikk programmene en skriftlig oppsummering på sine 
forbedringspotensialer, og en frist for å sende inn dokumentasjon på nytt et halvt år senere. 
 
Når denne tredje fasen av tilsynet var over, laget NOKUT en metarapport med generelle funn 
og betraktninger fra hele tilsynsprosessen.  
 
Revisjon 
I NOKUTs styremøte 22.05.14, ble det fattet vedtak om at tre av de 45 mastergradsstudiene 
skulle underlegges revisjon. To av disse programmene kom fra UiB, Region og 
regionalisering og Gender and Development. Disse programmene ble bedt om å levere en 
egenrapport til NOKUT innen september 2014. Malen for denne rapporten tok også 
utgangspunkt i Tilsynsforskriften, paragraf for paragraf (se vedlegg). Begge disse 
programmene ble blant annet vurdert å ha for lite og sårbart faglig miljø tilknyttet studiet. 
 
Det humanistiske fakultet vedtok å legge ned Region og regionalisering før fristen for 
egenrapporten. Gender and Development leverte egenrapporten og gjennomførte hele 
revisjonsprosessen. Når egenrapporten var levert, kom sakkyndig komité på 
institusjonsbesøk 27. og 28. oktober. Her traff komiteen i all hovedsak ansatte og studenter 
tilknyttet programmet, både nåværende studenter og tidligere. Institusjonsledelsen møtte 
også komiteen innledningsvis og i avsluttende oppsummeringsmøte. 
 
Som utvalget er kjent med, konkluderte sakkyndig komité negativt på spørsmålet om hvorvidt 
Gender and Development bestod revisjonen. Oppfølgingspunktene var mange og av en slik 
art at det ikke ville være mulig å korrigere dem innen kort tid og uten tilførsel av nye 
fagressurser. Universitetsstyret la derfor ned programmet i møte 12. februar.  
 
Videre oppfølging 
Det vi som institusjon kan lære av denne prosessen, er at NOKUT er langt mer 
tilstedeværende i sektoren enn før, og det gjelder også selvakkrediterende institusjoner. Vi 
må alltid være klar til å vise frem virksomheten vår ved et eventuelt tilsyn, i detalj. Tilsyn kan 
som nevnt innledningsvis komme når som helst ved mistanke om kvalitetssvikt.  
 
Etter universitetsstyremøtet i februar, har NOKUT bedt om informasjon fra institusjonen i to 
separate forsendelser. Det ene var innhenting av læringsutbyttebeskrivelsene på en rekke 
definerte studieprogram, det andre var kartlegging av aktiviteter der eksterne aktører 
samarbeider om utdanningstilbud. Begge bestillingene kom med svært kort frist, fordi det 
forventes at disse tingene til enhver tid er klare. Ingen av bestillingene omtales som tilsyn, 
men finner NOKUT noe i den informasjonen som innhentes på denne måten, vil de kunne be 
oss om supplerende informasjon for å avgjøre om dette er nødvendig. 
 
 
Innføring av ny mal for programoppretting 
Vi vil fra nå av innføre strengere prosedyrer ved ønsker om oppretting av nye studietilbud, 
der alle tilsynsforskriftens krav belyses, ikke bare studieplanens innhold og at 
ressursmessige konsekvenser er utredet. Siden NOKUTs mal for egenrapport tar 
utgangspunkt i alle tilsynsforskriftens bestemmelser, vil vi be om at denne fylles ut og legges 
ved i opprettingssaker (se vedlagte eksempel). Vi vurderer dette som en nyttig øvelse både 
for fagmiljø, fakultet og de sentrale organer som har endelig ansvar for alle studietilbud ved 
UiB. 
 
Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser og fagmiljøenes størrelse 
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Som en oppfølging av mastertilsynet vi nettopp har fullført, samt de bestillingene som har 
kommet i etterkant av dette, ønsker vi å kartlegge kvaliteten på læringsutbyttebeskrivelsene 
på programmene våre slik de foreligger nå. Dette er også en oppfølging av den 
kartleggingen vi gjorde i 2012, før frist for implementering av kvalifikasjonsrammeverket gikk 
ut. Dette blir indirekte en kvalitetssikring av vitnemålene våre, der læringsutbytte skal 
beskrives.  
 
Fagmiljøenes robusthet har også mye fokus fra NOKUT og KD. Vi vil derfor også innlemme 
dette i kartleggingen beskrevet over.  
 
Retningslinjer ved tilsyn 
Tilsyn med kvalitetssikringssystemet ble som kjent også gjennomført i 2013. Etter dagens 
bestemmelser vil det i teorien ta seks år til neste systemtilsyn. Vi har likevel utarbeidet 
retningslinjer for hvordan program- og systemtilsyn skal håndteres internt på institusjonen. 
Hovedforskjellen på disse tilsynene, er at det ene går langt inn i faglige spørsmål, mens 
systemtilsynet er overgripende for hele UiB. Dette gir også konsekvenser for ansvarsforhold 
ved oppfølging av dokumentasjonsinnhenting osv i de ulike tilsynsprosessene.  
 
 
I tråd med dette fatter Utdanningsutvalget følgende vedtak: 

- Studieadministrativ avdeling gis fullmakt til å utarbeide en tilpasset versjon av 

NOKUTs mal for egenrapport, for bruk ved innmelding av nye studietilbud med 

virkning for kommende porteføljesak i Universitetsstyret høsten 2015 

- Studieadministrativ avdeling får i oppdrag å innhente oversikt over fagmiljø tilknyttet 

de enkelte studieprogram, samt studieprogrammenes læringsutbyttebeskrivelser, 

innen frist for utdanningsmelding 2016. 

- Utdanningsutvalget tar Prosedyrer ved NOKUT-tilsyn til etterretning 

 

040315/ ING  
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Appendiks 

 

Prosedyrer ved NOKUT-tilsyn 
 
NOKUT er for utdanningsvirksomheten det Riksrevisjonen er for økonomiarbeidet. Det er sektorens 
tilsynsorgan med fullmakt til å avslutte studier og trekke tilbake retten til å opprette masterstudier 
på selvstendig basis. UiB er blant de fem universiteter i Norge som har selvakkrediteringsrett, dette 
er en tillit KD har gitt universitetene, ikke høyskolene. Dette betyr at universitetsstyret har fullmakt 
til å opprette og nedlegge studier på alle studienivå. Ethvert tilsyn innebærer med andre ord at 
NOKUT sjekker at vi er denne tilliten verdig. Tilsyn gjennomføres enten av saksbehandlere i NOKUT 
og/ eller i form av en oppnevnt sakkyndig komité, NOKUTs styre fatter endelige vedtak. 
 
NOKUT foretar både system- og programtilsyn: 
 
Systemtilsyn er tilsyn på selve kvalitetssikringssystemet ved institusjonen og skjer etter en syklus på 
seks år. Et godkjent kvalitetssikringssystem bekrefter selvakkrediteringsretten, mister man den er det 
ikke mulig å opprette masterstudier på egen kjøl. Da må nye program sendes NOKUT for behandling 
og godkjenning. 
 
Hovedansvar for oppfølging i forbindelse med systemtilsyn ligger sentralt, men i dialog med fakultets- 
(og instituttnivå). 
 
Programtilsyn er tilsyn med enkeltstudier. I følge NOKUTs egen strategi ønsker de et økt fokus på de 
selvakkrediterte institusjonene, siden de til sammenligning bruker uforholdsmessig mye tid på å 
gjennomgå høyskolenes studieplaner ved oppretting av nye tilbud. NOKUT-styret vedtar en plan for 
programtilsyn innenfor strategiperioden, der ulike fokusområder spesifiseres. For 2013/2014 var det 
mastertilbud på humanistiske fag som ble valgt som et slikt tema/fokusområde der hele sektoren ble 
underlagt samme prosess. 
 
Et programtilsyn kan også skje hvis NOKUT får mistanke om kvalitetssvikt i et studietilbud utenfor 
ordinær tilsynssyklus. Dette kan fanges opp i sammenheng med andre tilsynsprosesser, ved 
studentvarsling, medieoppslag, resultater i Studentbarometet og lignende. NOKUT vil aldri starte 
tilsyn på bakgrunn av studentklage alene, men vil kunne ta kontakt med institusjonen og etterspørre 
mer informasjon for å opplyse saken før beslutning om tilsyn eventuelt fattes. 
 
Hovedansvar for oppfølging i programtilsyn ligger på fakultets- og instituttnivå, men med sentral 
koordinering og rådgivning.  
 
Med dette som bakteppe er det følgende hovedprinsipper som MÅ etterkommes ved varslet tilsyn 
fra NOKUT, enten det dreier seg om systemtilsyn eller tilsyn med fag og studietilbud: 
 
Tilsyn varsles:  
 • ledelsen må være involvert og informert i hele prosessen, et tilsyn løses ikke på 

saksbehandlernivå 
 • relevante råd og utvalg må informeres fortløpende 
 • NOKUTs til enhver tid oppnevnte prosjektleder forholder seg til én person i alle 

tilsynsprosesser, institusjonskontakten 
 
Dokumentasjon bestilles: 
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 • etterspurt dokumentasjon må fremfinnes i det format og innen de frister som settes 
 • ansvar for innsamling og organisering av dokumentasjon er vanligvis et lokalt ansvar 

(samarbeid institutt/ fakultet), men rådgiving underveis gis sentralt 
 • oversendelse av dokumentasjon til NOKUT er et institusjonelt ansvar, og skjer sentralt 

(institusjonskontakt) 
 • løpende kontakt med NOKUT i prosessen er et institusjonsansvar, ved institusjonskontakt 
 
Institusjonsbesøk: 
 • ved institusjonsbesøk er det institusjonskontakt som fører dialog med NOKUTs prosjektleder 

om programinnhold (hvem komiteen vil møte) - og format (hvor/ når/ hvor lenge/ 
infrastruktur som rom og bevertning) 

 • ansvar for å kontakte studenter/ tillitsvalgte/ forelesere/ programansvarlige og ledelse på 
institutt- fakultetsnivå er et lokalt ansvar, i forståelse med institusjonskontakt som 
oversender fullstendig program med navn og titler 

 
Rapport etter tillsyn: 
 • enten tilsyn avsluttes etter innsendt dokumentasjon, eller også inkluderer et 

institusjonsbesøk, vil NOKUT/ sakkyndig komité oppsummere funn og tilsynsprosess i en 
rapport. Denne får som oftest institusjonen til gjennomlesning før ferdigstillelse og 
fremlegging for NOKUTs styre. Her er det vanligvis snakk om å sjekke for faktuelle feil, ikke 
rapportens tolkninger og analyse, med mindre det eksplisitt åpnes for dette i oversendelsen 
fra NOKUT. 
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Eksempel på mal for egenrapport 
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Notat 

Til: Universitetets utdanningsutvalg 

Fra: Studieadministrativ avdeling  

Møte: 11. mars 2015                 Ephorte: 15/3009 

 

 

Bakgrunn 

 
Sentre for fremragende utdanning (SFU) er en prestisjeordning i regi av NOKUT som har 
som mål å stimulere og heve utdanningsvirksomheten ved universiteter og høyskoler.  
 
NOKUT har følgende hovedmål for SFU: 
«SFU-ordningen innebærer en konsentrert, fokusert og langsiktig innsats for å stimulere til 
utvikling av undervisning og læringsmåter i høyere utdanning på bachelor- og 
mastergradsnivå. 
 
Det overordnede målet med ordningen er å bidra til utvikling av fremragende kvalitet i høyere 
utdanning og synliggjøring av at undervisning og forskning er likestilte oppgaver for 
universiteter og høyskoler. En viktig målsetting med SFU-ordningen er å stimulere til 
fremragende FoU-basert utdanning. 
 
SFU-ordningen skal særlig fremme og premiere arbeidet som finner sted i interaksjonen 
mellom studenter, undervisere, støttetjenester og utdanningens kunnskapsbase». 
 
Tildeling av senterstatus innebærer at fagmiljøene vil kunne få utvidete økonomiske rammer 
for utdanningsvirksomheten, og gjøre det mulig å gjennomføre kostnadskrevende tiltak som 
ellers ikke vil kunne realiseres. Det vil være høy prestisje knyttet til tildelingene, noe som kan 
bidra til bedre rekruttering av dyktige studenter, innpass i forskernettverk og tilslag på ekstern 
finansiering. 
 
Neste utlysning er avhengig av midler fra Kunnskapsdepartementet. Hvis penger bevilges, vil 
neste utlysning skje i løpet av 2016. Nærmere tidspunktet er ikke avklart. Det er svært 
ønskelig at instituttene vurderer muligheten for å søke om SFU-status, og saken fremmes for 
å sette fokus på ordningen.  
 
Senter for fremragende utdanning i biologi  
NOKUT har tidligere hatt SFU-utlysninger i 2011 og 2013. Fire institutt og sentre ved UIB 
leverte søknader i 2013: 

 Institutt for global helse og samfunnsmedisin (MOF): TVEPS - Centre for 
Interprofessional Work-place learning in Primary Care 

 Senter for vitenskapsteori (HF): JSE – Centre for Joint Sciences and Humanities 
Education 

 Institutt for fysikk og teknologi (MN): CIPTED – Centre of Interaction-based Physics 
and Technology Education 

 Institutt for biologi (MN): BioCEED: Centre for Excellence in Biology Education 
 
 
Midler ble tildelt Universitetet i Bergen, Universitetssenteret ved Svalbard (UNIS) for å 
etablere Senter for fremragende utdanning i biologi (bioCEED).  
 
NOKUT bevilger senteret 3 millioner kroner årlig. For å heve studenters læring er to 
utdanningsvitenskapsstipendiater ansatt for å analysere læringsprosessen i feltarbeid. 
Senteret har blant annet utviklet ArtsApp, en app for identifisering av plantearter. Og det 
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legges fokus på samarbeid med næringslivet, og senteret har satt i gang et prosjekt som skal 
avdekke eventuelle mangler i kompetansen til nyansatte kandidater, og arbeidsgivernes 
kompetansebehov. 
 
Det er per dags dato kun fire sentre for fremragende utdanning på nasjonalt plan, inkludert 
bioCEED. 
 

 Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching (MatRIC) 
ved Universitetet i Agder. 

 Centre of Excellence in Music Performance Education (CEMPE) ved Norges 
musikkhøgskole. 

 Centre for Professional Learning in Teacher Education (ProTED) i regi av 
Universitetet I Oslo og Universitetet i Tromsø. 

 
Prosessen i NOKUT 
NOKUT gjennomfører vurderingen i to faser: en innledende fase der søknadene blir vurdert 
ut fra søknadskriteriene, og en oppfølgingsfase der de beste søkerne blir fulgt opp med 
institusjonsbesøk fra ekspertkomiteer med kompetanse innen fagområdene. 
 
UiBs premisser 
For UiB vil premissene for eventuelle satsninger legges av universitetets generelle 
målsetninger og prioriteringer gitt i strategisk plan og tematiske handlingsplaner.  
 
Det blir særlig viktig å vektlegge de komparative fortrinnene universitetsutdannelsene gir, 
spesielt i forhold til forskningsbasert utdanning. SFU-prosjekter bør legge opp til en tett 
kobling mellom utdanningene og fagmiljøenes forskningsaktiviteter på både bachelor- og 
masternivå. Studentaktiv forskning har vært trukket fram i universitetets styringsorganer som 
ett viktig virkemiddel. I tillegg til kriteriene NOKUT setter, kan UiB velge å vektlegge 
søknader som kan dokumentere kobling til sterke forskningsmiljøer. 
 
Internasjonalisering er en viktig dimensjon i universitetsutdannelsene. SFU-prosjekter bør ha 
klare strategier både for å gjøre utenlandsopphold til en integrert del av 
utdanningsopplegget, og tilrettelegging for internasjonale studenter i form av studietilbud på 
engelsk. Studentutveksling må innrettes mot internasjonalt ledende miljøer innen fagenes 
forskningssatsninger.  
 
SFU-prosjekter bør legge opp til fremtidsrettede undervisningsformer, særlig i form av 
digitalisering av undervisningsopplegg, undervisningsmateriell og eksamen, og et aktivt 
forhold til universell utforming. 
 
Studietilbudene som inngår i et SFU skal være særlig krevende og ligge på et høyt faglig 
nivå. Fagmiljøene oppfordres til å hente inspirasjon fra de fremste utdanningstilbudene 
internasjonalt innen sine fagfelt. 
 
Veien videre 
Eventuell deltakelse i søknadsrundene fra UiBs side er først og fremst avhengig av 
engasjement og initiativ i fagmiljøene. Det vil derfor legges opp til en prosess for å 
tilrettelegge for og stimulere til lokale tiltak som kan lede fram til senteretableringer.  
 
Fra fagmiljøenes side må det vurderes: 
• Hvilke muligheter ordningen åpner for i det enkelte fag 
• Om ordningen kan bidra til en positiv utvikling innen fagene, gitt NOKUT sine kriterier 

for sentertildelinger 
• Om det er interesse blant fagpersonalet for å prioritere arbeid med slike tiltak 
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• Hvilke tiltak som må iverksettes på kort og lang sikt for å kvalifisere til 
senterdannelser 
 
Utdanningsutvalget og Studieadministrativ avdeling vil bistå fagmiljøene i prosessen. 
Forskningsadministrativ avdeling har gode erfaringer fra tilsvarende prosesser med SFF. Det 
er derfor naturlig også å trekke veksler på deres erfaringer i forbindelse med 
søknadsprosesser ved SFU. 
 
Erfaringene fra fjorårets tildeling tilsier at fagmiljøene bør komme i gang med 
søknadsprosessen tidligst mulig. 
 
Følgende momenter bør diskuteres: 
 

 Hvilken støtte har fagmiljøene behov for i søknadsprosessen? 

 Hvordan involvere de ulike miljøene i søknadsprosessen? 

 Hvordan får man til en god prosess? 
 
 
NOKUTs krav og retningslinjer vedlegges. 
 
Saken legges fram for drøfting 
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Vedlegg: NOKUTs krav og retningslinjer for sentrene og kriterier for  vurdering av søknader 
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Notat 

Til: Universitetets utdanningsutvalg 

Fra: Studieadministrativ avdeling  

Møte: 11. mars 2015                 Ephorte: 15/3011 

 

 

Bakgrunn 

NOKUT har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utført en nasjonal spørreundersøkelse 

blant norske studenter om deres opplevelse av kvalitet i de studieprogrammene de går på. 

Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2013. Rundt 1400 studenter ved UiB besvarte årets 

undersøkelse.  

I denne portalen skriver NOKUT følgende: «Studiebarometeret viser studentenes 

oppfatninger om studiekvalitet. Portalen skal være et verktøy for potensielle studenter, 

nåværende studenter og institusjoner som ønsker informasjon om studentenes syn på 

kvalitet.» 

Indeks 

Studiebarometeret stiller studenter (flere) spørsmål angåendeseks hovedtema: 

 Eksamen 

 Engasjement 

 Læringsutbytte 

 Medvirkning 

 Studie- og læringsmiljø 

 Undervisning og veiledning 

 Yrkesrelevans 

 

Indeksene beregnes som gjennomsnitt av hovedtemaenes spørsmål, se appendiks. I tillegg 

stiller Studiebarometeret spørsmål angående praksisopplæring, praksisutøvelse, praksissted 

og tilsvarende. Praksisindeksen er ikke inkludert i rådataene fra NOKUT ettersom den ikke er 

en del av portalen., og behandles derfor ikke i rapporten. 

 

Dokumentet ser nærmere på de forskjellige indeksene for enkeltprogrammer på 

fakultetsnivå. Studieprogrammer med færre enn ti besvarelser og mindre enn 20 % 

svarprosent på minst ett av hovedtemaene er ikke inkludert. 

 

Utdanningsdekanene fikk tilsendt tabellrapporten 20.februar. I den sammenheng ble det 

orientert om at rapporten ville bli lagt fram for UU som drøftingssak. Det ble derfor bedt om at 

fakultetene vurderer hvilke programmer det er knyttet særlige utfordringer til, og hvordan 

dette best kan følges opp videre internt.   

 

 

Rapporten legges med dette fram for drøfting. 
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Notat 

Til: Universitetets utdanningsutvalg 

Fra: Studieadministrativ avdeling  

Møte: 11. mars 2015                 Ephorte: 15/3012 

 

 

Bakgrunn 

Formålet med notatet er å se på endringer av kvinneandelen over tid i profesjonsstudiene i 

odontologi, rettsvitenskap, medisin og psykologi.  

I følge Alice Steinkellner ved SSB ble blant annet medisin og rettsvitenskap historisk 

assosiert med «makt og innflytelse», og samfunnet på slutten av 1800-tallet anså disse 

fagene som et mannsanliggende (SSB/Samfunnsspeilet 2010/1). Obligatorisk skolegang og 

ekspansjonen av utdanningssektoren førte til «enorm vekst i antall studenter». 

Kvinneandelen ble høyere enn mannsandelen i midten av 1980-årene, se figur 1.  

Figur 1 Antall kvinnelige og mannlige studenter. Kilde: Steinkellner i SSB/Samfunnsspeilet 2010/1. 

 
 

For medisinstudiet sin del ble det mot slutten av 80-årene balanse i kjønnsfordelingen på 

medisinstudiet ved norske universiteter (Tom Sundar i Utposten 3/12). Når det gjelder 

rettsvitenskap, fikk i følge Johan Giertsen, kvinneandelen «overtaket» siste del av 90-tallet 

(BT 31.08.2006). 
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Førstevalgsøkere 

 

Figur 2 Kvinneandel «førstevalgsøkere» for medisin, farmasi og odontologi. 

Figur 2 viser at andelen kvinnelige førstevalgsøkere i medisin har økt med 15 %, fra 59 % i 

2004 til 74 % I 2014. Andelen kvinnelige førstevalgsøkere i odontologi har økt med 10 % i 

samme periode. Farmasi-kurven fluktuerer mer grunnet lavere antall søkere enn de andre 

programmene (forskjell på om lag 20 % i perioden 2011-2013 og perioden 2013-2014), men 

kvinneandelen har på det minste vært rundt 66 % de siste ti år. 

    

 

Figur 3 Kvinneandel «førstevalgsøkere» for rettsvitenskap, psykologi og lektorutdanning. «Lektorutdanning» består av 
programmene integrert master i naturvitenskap/matte, integrert master i nordisk og integrert master i fremmedspråk. 
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Figur 3 viser at andelen kvinnelige førstevalgsøkere i rettsvitenskap og psykologi har flatet ut 

etter 2007. Andelen for rettsvitenskap er kun 5 % høyere enn i 2004. Lektorutdanning-kurven 

fluktuerer mye i perioden 2011-2013. Dette skyldes relative lave søkertall, og at kurven er 

sammensatt av førstevalgsøkertall for de relative små programmene i integrert master i 

naturvitenskap/matte, integrert master i nordisk og integrert master i fremmedspråk. 

Integrert master i naturvitenskap/matte skiller seg ut fra de øvrige lektorutdanningene ved 

UiB, ved at de har hatt en relativ jevn kjønnsfordeling siden 2011 (med unntak av 2012), se 

tabell 1.  

Tabell 1 Kvinneandelen i integrert master naturvitenskap/matte i prosent og antall (N). Førstevalgsøkere. 

År Kvinneandel 
(prosent)(N) 

2004 83,3 (10) 

2005 58,3 (14) 

2006 66,7 (12) 

2007 76,5 (13) 

2008 47,4 (9) 

2009 54,2 (13) 

2010 55,6 (15) 

2011 48,0 (12) 

2012 75,8 (25) 

2013 51,5 (17) 

2014 50,0 (27) 

 

Oppmøtte 

Oppmøtetallene er lavere enn søkertallene, noe som sørger for høyere årlige variasjoner. 

 

Figur 4 Kvinneandel «møtt» for medisin, odontologi og farmasi. 

Figur 4 viser at kvinneandelene for oppmøtte til medisin og odontologi følger hverandre fra 

2007. Det vil si at kvinneandelen går opp for begge studiene samtidig, og også ned samtidig. 

I denne perioden er differansen mellom medisin og odontologi er størst i 2014 (10 %) og 

lavest i 2009 (1,4 %). Kvinneandelen er høy og når toppunkt i 2014 for begge studiene 
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(medisin: 74 %, odontologi: 84 %). Kvinneandelen i farmasi var hele 88 % (N= 21) i 2011, 

mens den er redusert til 72 % (N=21) i 2014.   

 

Figur 5 Kvinneandel «møtt» for rettsvitenskap, psykologi og lektorutdanning. «Lektorutdanning» består av 
programmene integrert master i naturvitenskap/matte, integrert master i nordisk og integrert master i fremmedspråk. 

For rettsvitenskap sin del har kvinneandelen flatet ut de seinere årene. For psykologi er det 

en nedadgående trend når det gjelder antall kvinner, og andelen menn har steget tilsvarende 

de siste fem årene. Kvinneandelen er likevel i klart flertall, og var i 2014 på 71 %. Differansen 

mellom psykologi og rettsvitenskap var 11 % i 2009 mot 6 % i 2014. Akkurat som i figur 4 

følger kurvene hverandre etter 2007. 

De siste 12 år har kvinneandelen ligget på minst 60 % for lektorutdanning. 

Integrert master i naturvitenskap/matte viste en relativ jevn kjønnsfordeling fra 2011 i tabell 1, 

men fordelinga er mer ujevn når det kommer til oppmøtte-tall i samme periode, se tabell 2. 

Tabell 2 Kvinneandelen i integrert master naturvitenskap/matte i prosent og antall (N). Oppmøtte. 

År Kvinneandel 
(prosent)(N) 

2004 80,0 (8) 

2005 61,1 (11) 

2006 64,3 (9) 

2007 81,8 (9) 

2008 53,8 (7) 

2009 50,0 (10) 

2010 52,9 (9) 

2011 45,8 (11) 

2012 78,3 (18) 

2013 56,7 (17) 

2014 58,8 (20) 

 

 



47 
 

Hovedkonklusjoner 

Tallene viser at det er overvekt av kvinner i alle profesjonsstudier. For medisin og odontolog i 

har denne andelen vært stor de siste to årene, og var i 2014 på henholdsvis 84 % og 74 %. I 

rettsvitenskap er kvinneandelen flatet ut siden 2011, og ligger på 64 %. Psykologi viser en 

nedadgående trend med kvinneandel på 71 % i 2014.  

Blant førstevalgsøkere er den kvinnelige andelen økende for medisin og odontologi med 

henholdsvis 74 % og 77 % i 2014. I Rettsvitenskap har andelen ligget rundt 62-64 % siden 

2007, mens andelen i psykologi har hovedsakelig ligget rundt 74 – 78 % siden 2007.   

Drøfting – og veien videre 

UiBs Handlingsplan for likestilling 2012-2015, tar opp temaet «En mer kjønnsbalansert 

rekruttering av studenter innen alle fagområder» (s. 16). Med bakgrunn i dette har 

likestillingskomiteen satt ned en arbeidsgruppe som har fått i oppgave å se på 

kjønnsbalansen i profesjonsstudiene, og å foreslå tiltak for en mer kjønnsbalanse rekruttering 

til profesjonsfagene. Arbeidsgruppen hadde sitt første møte 2. mars.  

 

Som utgangspunkt for drøftingen av temaet i Utdanningsutvalget, er det ønskelig å få innspill 

på om vi bør foreta oss noe når det gjelder rekruttering til profesjonsstudiene for å jevne ut 

kjønnsforskjellene? Har Utdanningsutvalget innspill til arbeidsgruppen? Eventuelle tiltak må 

også ses i sammenheng med konklusjonene fra arbeidsgruppen som er nedsatt av 

likestillingskomiteen. 

  

Saken legges frem til drøfting 
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Notat 

Til: Universitetets utdanningsutvalg 

Fra: Studieadministrativ avdeling  

Møte: 11. mars 2015                 Ephorte: 15/3013 

 

 

Bakgrunn 

Praksis i utdanningene står høyt oppe på Studentparlamentet sin agenda, og temaet har 

vært behandlet i Utdanningsutvalget flere ganger, sist i UU-møte i mars 2014 (sak 10/14). 

 

Alle fakulteter ved UiB har i dag noen ordninger for praksis i utdanning. Praksis har vært og 

er en viktig del av tradisjonelle profesjonsutdanninger som medisin-, odontologi-, psykologi- 

og lærerutdanning. Også jus og nyere profesjonsstudier som farmasi og fiskehelse har 

praksisemner i studieprogrammene sine. Ved HF-fakultetet har de en tverrfaglig emne med 

praktisk informasjonsarbeid. Ved SV-fakultetet har de studieprogrammer der praksis er en 

integrert del av programmet.   

 

I studentundersøkelsen, UiB-student 2013, er «praksis» den undervisningsformen som blir 

rangert høyest av studentene. Likevel er det bare knapt 13 % av bachelorstudentene som 

sier at de har hatt kontakt med arbeidslivet i løpet av studiet, og «praksis» er den 

vurderingsformen flest studenter vil ha mer av. 

 

Studentparlamentet vedtok en resolusjon om praksis i utdanningene i januar 2015. Av den 

går det fram at de ønsker at flere skal få muligheten til å gjennomføre praksis og 

praksisrelaterte emner bør styrkes. De går også inn for at det bør stimuleres til fremvekst av 

flere organisasjoner av typen «jussformidlingen». Styrket praksis i utdanningene vurderes 

som kvalitetshevende for utdanningene. 

 

Vurdering/drøfting 

Viktige spørsmål i denne sammenheng er hvordan kan vi få til et økt omfang av praksis i 

utdanningene ved UiB? Hvilke virkemidler finnes og hvilke modeller for praksis kan være 

aktuelle? Det er også viktig å se på de foraene der innholdet i fagene diskuteres, i hvilken 

grad benytter studentene disse foraene til å fremme praksis i utdanningene.  

 

Som et første skritt på veien for å få til en ytterligere styrking av praksis i utdanningene, 

foreslås det at det opprettes en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som får i oppgave å lage 

overordnede retningslinjer for praksis i utdanningene. 

 

Det foreslås at viserektor får mandat til å sette sammen arbeidsgruppen med utgangspunkt i 

de innspillene som kommer i møtet. Rådet for samfunnskontakt er en aktør som det vil være  

naturlig å invitere med i arbeidsgruppen.    

 

Saken legges fra til drøfting 

 

 


