
Oppretting av nye studieprogram 2017 

Sju søknader fra HF-fakultetet og en søknad fra SV-fakultetet 

Programopprettingskomitéens vurderinger 
 

Bakgrunn 
UU oppnevnte 1. februar 2017 (Sak 6/17) en veilednings- og vurderingskomité som skulle veilede 

fakultetene og deres fagmiljøer i opprettingsprosessen og videre vurdere kvaliteten på 

studieprogrammene som ble søkt opprettet. Komitéen har bestått av følgende medlemmer:   

 Hans Knut Sveen, konstituert visedekan for utdanning, KMD. Fra august 2017 ble ny 

visedekan for utdanning ved KMD, Linda Herfindal Lien, medlem av komitéen 

 Claus Huitfeldt, prodekan for utdanning og internasjonalisering, HF 

 Yael Harlap, førsteamanuensis, Uniped, PS 

 Cecilie Boge, universitetslektor, Læringsstøttegruppen, SA 

 Håkon Randgaard Mikalsen, studentrepresentant 

 Svein-Martin Stenseth, studentrepresentant (ut vårsemesteret 2017) 

 Toril Eikaas Eide, seniorrådgiver, Læringsstøttegruppen, SA 

 

På bakgrunn av erfaringene med programopprettingsarbeidet i 2016, ble det også foreslått endringer 

i prosedyrer og tidsplaner:  

På bakgrunn av erfaringene fra 2016 har komitéen sett et behov for å strekke vurderings-, 

veilednings- og tilbakemeldingsperioden over et lengre tidsrom. Denne vurderingen blir støttet 

av fakultetene. En slik forlenging, som samtidig tar hensyn til fristene for UU- og U-

styrebehandling, forutsetter at førsteutkastet av søknaden oversendes før sommerferien. Det 

forutsetter også at informasjons- og veiledningsmøter kommer tidligere i vårsemesteret, og at 

fakultetene melder fra om hvilke studieprogram de ønsker å opprette før og uavhengig av 

innspillene til utdanningsmeldingen.    (Fra møteprotokollen, sak 6/17) 

Søknadene i 2017 

Det humanistiske fakultet (HF) 

HF har sendt inn søknader om oppretting av følgende 7 studieprogram: 

 Bachelorprogram i historie og kulturvitskap 

 Bachelorprogram i nordisk 

 Bachelorprogram i kunsthistorie, gresk og latin 

 Bachelorprogram i samtidskultur 

 Masterprogram i historie og kulturvitskap 

 Masterprogram i nordisk 

 Masterprogram i klassisk filologi  

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) 

SV har sendt inn søknad om oppretting av følgende studieprogram: 

 Lektorutdanning i samfunnskunnskap med master i sosiologi 



Arbeidet med søknadene 
Fagmiljøene og fakultetene har utviklet studieprogrammene og jobbet fram søknadene med 

utgangspunkt blant annet i følgende sentrale dokumenter: 

 Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) 

revidert i 2017, 

 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)  

 Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen (UiBs 

studieforskrift) 

NOKUT laget i 2013 søknadsmaler med veiledninger som tydeliggjør kravene som må oppfylles for at 

et studieprogram/studium skal kunne godkjennes/akkrediteres. Med utgangspunkt i disse NOKUT-

dokumentene utarbeidet UiB i 2015 og 2016 sin egen søknadsmal med veiledninger. 

UU-møtet 1.02. 17 vedtok en tidsplan for den delen av programopprettingsprosessen der komitéen 

har vært involvert. Planen inneholdt blant annet følgende milepæler: 

 10.05.17: Fakultetenes frist for innlevering til SA/komitéen av førsteutkast til søknad  

  om oppretting. 

 Uke 23: Dialog mellom komitéen og aktuelle fakulteter og fagmiljøer om  

videreutvikling/kvalitetssikring av studieprogrammene fram mot frist for 

innlevering av endelig søknad. 

 29.08.17: Frist for innlevering av endelig søknad til SA/komitéen. 

I september og oktober har komitéen arbeidet med vurdering av søknadene. Resultatet av dette 

arbeidet er nedfelt i denne rapporten.  

Til hjelp i programutviklingsprosessen har fagmiljøene, i tillegg til forskriftene, rammeverket og 

malene nevnt ovenfor, hatt UiBs Mal for studieplan og Mal for emnebeskriving.  

Fakultetene og instituttene har gjennomført ulike prosesser og tiltak til støtte for fagmiljøene. I 

tillegg har miljøene fått tilbud om dialog med og støtte fra U-pedmiljøet og Læringsstøttegruppen 

ved SA. Disse tilbudene har fagmiljøene benyttet seg av i ulik grad.  

Sentrale kriterier i vurderingsarbeidet 
Komitéens vurdering av studieprogrammene er basert på kravene i studietilsynsforskriften, NKR og 

UiBs studieforskrift. For eksempel stiller studietilsynsforskriften blant annet følgende krav til en 

studieplan:   

 Studiet skal ha et dekkende navn 

 Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte. Jamfør Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det formuleres ett totalt læringsutbytte for 

hvert studium 

 Studiets innhold og oppbygning skal samsvare med og være tilpasset 

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås 

 Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset       

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås 

 Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset  

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås 

 Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier 

 Studiet skal være forskningsbasert og være tilpasset studiets nivå, omfang og egenart 



 Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering, som skal være 

tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. 

 Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser 

og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet 

I tillegg stilles det krav til rekrutteringspotensiale og læringsmiljø, praksisavtaler, fagressurser, samt 

fagmiljøets sammensetning, deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk, kompetanse, 

tilsettingsforhold og robusthet. 

Komitéens vurderinger 
HF har i initiativet HF2018 hatt en omfattende gjennomgang av alle sine studieprogram. Et resultat 

av HF2018-prosessen er at fakultetet står bak sju av de totalt åtte programopprettingssøknadene ved 

UiB. Som nevnt, er HF representert i komitéen ved sin prodekan for utdanning og 

internasjonalisering. Han har deltatt på alle møter og drøftinger internt i komitéen og med 

fagmiljøene/fakultetene. Komitéen har imidlertid funnet det korrekt at HFs representant på grunn av 

sin dobbeltrolle som både avsender og mottaker av HF-søknadene fristilles fra å bidra til eller stille 

seg bak den skriftlige vurderingen av HFs søknader.   

HFs søknader 

Komitéen anerkjenner det omfattende og krevende arbeidet som fagmiljøene, instituttene og 

fakultetene har hatt i HF2018 med å gjennomgå programporteføljen og finne fram til nye 

studieprogram.  

Med utgangspunkt i studietilsynsforskriften og i noen grad NKR ser komitéen like fullt en del 

dilemmaer. Særlig gjelder dette fagkombinasjonene i og utformingen av programmene som søkes 

opprettet.  

Dilemmaene gjelder bachelorprogrammene som alle fire er sammenslåinger av to eller tre 

eksisterende bachelorprogram som i programforslagene er omgjort til studieretninger. I tillegg til at 

sammenslåingen gir en redusering i antallet studieprogram ved HF, legger søknadene vekt på at 

studieprogrammene bidrar til tverrfaglighet. Komitéen ser sammenslåingene slik programmene 

framstår i søknaden som problematiske av følgende grunner:  

 Studieprogrammene framstår ikke som helhetlige og mangler en felles profil som gjenspeiles 

i emneporteføljen.  

 

 Det er vanskelig å få øye på tverrfagligheten.  

Studieretningene i hvert av programmene har få eller ingen obligatoriske fellesemner. 

o I Bachelorprogram i historie og kulturvitskap er de to studieretningene historie og 

kulturvitenskap helt adskilte uten felles obligatoriske emner.  Det finnes ett 

obligatorisk emne i studieretning for kulturvitenskap av tverrfaglig karakter, HIK117 

Fordjupning i historie og kulturvitskap. Dette er imidlertid bare et valgemne i 

studieretningen for historie. 

o I Bachelorprogram i nordisk har studieretningen Norrøn filologi med unntak av 

innføringsemnene første semester ingen obligatoriske fellesemner med de to andre 

studieretningene Norsk som andrespråk og Nordisk språk og litteratur. De to siste 

har ett obligatorisk fellesemne, og ett obligatorisk emne med stort faglig overlapp.  

Norsk som andrespråk har i tillegg to obligatoriske nordisk litteraturemner som 

signaliserer et enda sterkere slektskap med studieretningen Nordisk språk og 

litteratur. I Nordisk språk og litteratur må studentene dessuten velge enten ett av 



flere 15 studiepoengsemner fra det norrøne fagområdet eller et emne fra Norsk 

som andrespråk.    

o Bachelorprogram i kunsthistorie, gresk og latin. De tre studieretningene 

(«spesialiseringene») Kunsthistorie, Gresk og Latin har ex. phil. og ex.fac. felles. I 

tillegg er det obligatorisk for både Gresk og Latin å velge ett av to 

kunsthistorieemner.  Det er følgelig lite som er felles for de tre fordypningene. 

o Bachelorprogram i samtidskultur har studieretningene Digital kultur, 

Teatervitenskap og Moderne kunsthistorie. De har ingen obligatoriske fellesemner 

ut over et introduksjonsemne SAMKUL100.  Teatervitenskap og Moderne 

kunsthistorie har i tillegg et felles obligatorisk emne SAMKUL201, men det er bare 

valgfritt i studieretningen Digital kultur. 

    

 Navn på programmene kan ikke fullt ut sies å være dekkende   

Bachelorprogram i nordisk kan muligens sies å være dekkende selv om studieretningene har 

så lite felles.  Bachelorprogram i samtidskultur antas imidlertid å gi forventninger om et 

studieinnhold og læringsutbytte med et bredere eller mer tversgående samtidskulturelt 

innhold. Manglende fellesemner fører derimot til at studentene i all hovedsak møter 

fagstoff knyttet til den studieretningen de velger, nemlig Digital kultur, Teatervitenskap eller 

Moderne kunsthistorie.  

 

Bachelorprogram i historie og kulturvitskap har som nevnt studieretninger uten 

obligatoriske, felles emner. Det avspeiles blant annet i at en i læringsutbyttet på 

programnivå må operere med «historie eller kulturvitskap» (uthevet her). Det samme 

gjelder Bachelorprogram i kunsthistorie, gresk og latin, der læringsutbyttet på programnivå 

bruker «eller». 

 

 NKR krever at studium skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte, og det skal formuleres 

ett totalt læringsutbytte for hvert studium. 

«At studiet skal ha én total læringsutbyttebeskrivelse innebærer at denne også må være 

dekkende for eventuelle studieretninger. Dersom dette ikke er mulig, må studieretningene 

beskrives separat, og må innfri samme forskriftskrav som et studieprogram 

(fagmiljøstørrelse osv.).» (Fra UiBs Veiledning til søknad syklus 1, pkt 3.2) 

 

Alle søknadene opererer med egne læringsutbyttebeskrivelser for studieretningene. At 

dette har vært nødvendig, kommer delvis fram av punktene ovenfor. Det er like fullt behov 

for en del justeringer av beskrivelsene enten på program- eller studieretningsnivå - eller på 

begge nivåene. 

 

Det samme gjelder emnebeskrivelsene. I møtene før sommerferien, da komitéen ga 

fagmiljøene tilbakemelding på søknadsutkastene, kom komitéen med innspill om at det var 

gjort lite revisjon i de fleste emnebeskrivelsene og om at den forventet videreutvikling av 

disse til den endelige søknaden. Dels gjaldt dette noen av læringsutbyttebeskrivelsene, men 

mest savnet komitéen variasjon i vurderings-, arbeids- og undervisningsformene slik at de i 

større grad var tilpasset læringsutbyttebeskrivelsene. I de endelige søknadene er 

emnebeskrivelsene i noen grad videreutviklet. 

 

Det er imidlertid viktig å merke seg at i en tilsynssituasjon vil hver av studieretningene bli 

vurdert og stilt krav til som et selvstendig program. 



   

 Robust fagmiljø - stor nok kapasitet? 

I søknaden om oppretting av nytt studieprogram i nordisk skriver instituttstyreren følgende: 

«Ressurssituasjonen for fagmiljøet i nordisk, særlig nordisk litteratur, er kritisk, og de 

grunnleggende utfordringene forblir uendret av den omsøkte sammenslåingen av 

studieprogram. Det har blitt foretatt en omfattende revisjon av emneporteføljen, dels 

på bekostning av enkeltprofilene i nordisk. Dette, sammen med økt bruk av fellesemner 

på tvers av studieretningene, vil kunne avhjelpe ressurssituasjonen i noen grad.» 

Ressurssituasjonen har tydeligvis vært problematisk en stund, noe det nye programmet 

muligens kan avhjelpe i noen grad. Et spørsmål her er likevel om en skal opprette et nytt 

program der en vet at ressurssituasjonen for fagmiljøet er kritisk. 

 

Oppsummert synes komitéen det er vanskelig faglig og formelt å anbefale opprettingen av de nye 

bachelorprogrammene. Det kan innvendes mot komitéens vurderinger at det så sent som i 2016 ble 

opprettet studieprogram som hadde noen av de samme karakteristika. Disse ble imidlertid anbefalt 

opprettet under tvil og delvis ut fra en tenkning om at institusjonen og fagmiljøene delvis måtte få 

tilpasse seg et noe strengere regime over tid. 2017 er imidlertid det tredje året UiB har hatt en 

opprettingsprosess med tydelig fokus på og krav om å oppfylle kravene og med en veilednings- og 

vurderingskomité som har gått aktivt inn i prosessen. Samtidig har det foregått en omfattende 

revisjonsprosess ut fra de samme kriteriene. I tillegg har høyere utdanning i Norge i 2017 både fått 

en stortingsmelding om kvalitet og en revidert studietilsynsforskrift med de samme krav som i den 

forrige forskriften, om ikke noe strengere. I tillegg vedtok Universitetsstyret før sommerferien UiBs 

handlingsplan Kvalitet i utdanning. 

Dersom de fire bachelorprogrammene ikke blir opprettet, forsvinner også grunnlaget for å opprette i 

alle fall to av masterprogrammene, Masterprogram i historie og kulturvitskap og Masterprogram i 

nordisk. De bygger videre på de tilsvarende bachelor-programmene. Med Masterprogram i klassisk 

filologi er det noe annerledes, både fordi kunsthistorie ikke lenger er en studieretning, og fordi 

Universitetsstyret i 2015 opprettet en Bachelor i klassisk filologi med gresk og latin. 

Programopprettingskomitéen har i vår hatt to studentrepresentanter og i høst én. Disse 

representantene har i drøftingene særlig vært opptatt av hvordan programmene framstår for 

studentene, hvilke forventninger beskrivelsene skaper og i hvilken grad forventningene ser ut til å 

kunne oppfylles.  

Studentrepresentanten i høst. Håkon Randgaard Mikalsen, har ikke kunnet møte på de møtene 

komitéen har hatt om de endelige søknadene. Men sammen har han og Svein-Martin Stenseth sendt 

følgende skriftlige innspill til denne uttalelsen fra komitéen: 

1. Programmene må se på hva som møter studentene i programpresentasjonene, og at det er viktig 

at disse presentasjonene bidrar til en forventningsavklaring. 

2.  I forventningsavklaringen bør det være markert tid for anbefalt tid til utveksling/praksis, hvilke 

emner en burde ta, og hvor/når en evt. må/kan ta valget om spesialisering det er lagt til rette for i 

programmet. 

3. Programmene som slås sammen i et program må ha mer felles enn tittel for at det skal sees 

hensiktsmessig å opprette et nytt program. Dette er ikke tydelig nok i alle programmene. 



4. Flere av programmene må se på hvordan de kan styrke studentaktiviteten i undervisningen. Videre 

også å styrke sammenhengen mellom læringsbyttebeskrivelsene, valg av undervisningsformer, og 

vurderingsformer som er varierte og sammen egner seg til å vise om studentene har oppnådd dette 

nevnte læringsutbytte. 

 

SVs søknad 

SVs lektorprogram samsvarer i stor grad i oppbygning og innretning med eksisterende lektorprogram 

ved UiB, og programmet er også lagt tett opp til den eksisterende nasjonale rammeplanen for 

lektorutdanning.  

Komitéen ser like fullt også her noen dilemmaer det bør finnes avklaring på og spørsmål som bør 

besvares: 

 Søknaden er vag på flere punkter: 

o Det sies innledningsvis (pkt. 1) at programmet «forutsetter tildeling av nye 

fullfinansierte studieplasser. Det vil være behov for økte ressurser til en 

fagdidaktiker og en 50 % administrativ stilling for å kunne drive programmet.»  

 

Komitéen oppfatter det slik at dersom forutsetningen om studieplasser ikke blir 

oppfylt og behovet for økte ressurser ikke blir dekket, blir programmet ikke 

opprettet.  

 

Komitéen ser at planene om oppretting av dette lektorprogrammet 12. juni 2017 

var oppe som sak i Styringsgruppen for lektorutdanningen ved UiB (Sak 9/17). 

Styringsgruppen gjorde følgende vedtak:  

«Styringsgruppen anbefaler oppretting av Lektorutdanning i samfunnskunnskap 
med master i sosiologi, under forutsetning av at det tildeles nye studieplasser til 
programmet.  Styringsgruppen oppfordrer til at nøkkelstillinger ved involverte 
fakulteter prioriteres, slik at fagporteføljen i det nye programmet samsvarer best 
mulig med samfunnsbehov, og sikrer kandidatene gode jobbmuligheter.» 
 
Styringsgruppen behandling omtales ikke i søknaden, og det gjøres følgelig heller 
ikke rede for hvordan vedtaket tenkes oppfylt.  
 

o Når det gjelder hvilke fag som kan tas som fag II, vises det til en utfordring i og med 

at «HF tar forbehold om at det for tiden er kapasitetsproblemer på fagdidaktikk i 

engelsk og nordisk, og på praksisplasser i historie.» Samtidig understrekes det i 

søknaden at «Det er svært viktig for Det samfunnsvitenskapelige fakultet at det 

også blir gitt muligheter for at studentene kan velge fagene nordisk, engelsk og 

historie som fag II. Dette vil være svært viktig for rekrutteringen og 

karrieremulighetene til kandidatene.» Det går ikke fram hvordan dette dilemmaet 

er tenkt løst. 

Komitéen har kommentert at denne usikkerheten må komme klart fram i 

informasjonen til potensielle studenter og studenter som tas opp på studiet. 

Komitéen etterlyser for øvrig en opplisting av hvilke fag som kan tas som fag II. En 

slik opplisting bør også opplyse om usikkerhet knyttet til kapasitet. 

o Internasjonalisering og utveksling  



Under pkt 2.1 i søknaden står det: «Sosiologisk institutt ønsker å legge til rette for 

at studentene kan reise på utveksling og vil forsøke å få dette til i 6. semester i 

samarbeid med fag 2-instituttet som i dette semesteret har ansvar for 

bacheloroppgaven. Vi anser at det vil være mulighet for å gjennomføre 

bacheloroppgaven, eventuelt en erstatning for denne, (sammen med en erstatning 

for emnet SOS201) under utvekslingsoppholdet og vil bidra til at dette 

gjennomføres på en god måte.» 

 

Komitéen er klar over og har full forståelse for utfordringene med i det hele tatt å få 

til gode ordninger for at studenter i et lektorprogram skal kunne reise på utveksling. 

Det er mange faktorer å ta hensyn til: fordeling av emner på fag I og fag II og 

fagdidaktikk i disse fagene, pedagogikkemner og ulike former for praksis. UiBs 

eksisterende lektorprogram er ikke klarere på dette punktet enn programmet i 

søknaden. Studietilsynsforskriften fra i år holder i § 2-3, (8) fast ved at «Studietilbud 

som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling. 

Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.» I merknadene presiseres dette 

på følgende måte: «Bestemmelsen innebærer at institusjonen skal sikre at 

studenter ved alle studietilbud som fører fram til en grad, kan tilbys 

utvekslingsopphold gjennom oppdaterte og bindende avtaler, og at relevansen av 

utvekslingsoppholdet er sikret av studietilbudets fagmiljø.»  

 

Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13, vedtatt av KD i 2013 sier 

følgende: «Lærerutdanningsinstitusjonene skal legge til rette for at studentene får 

et internasjonalt perspektiv på studiet og lærerarbeidet. Institusjonene skal også 

legge til rette for at studentene kan ta deler av utdanningen i utlandet, og skal 

fastsette vilkår for at studentene kan få godkjent oppholdet som del av fagstudiet 

og av praksisopplæringen.» 

 

I studieplanen for programmet står det ingenting under kategorien «Delstudium i 

utlandet». 

 

Et spørsmål her er derfor om kravet til utveksling er tilstrekkelig ivaretatt i SVs 

lektorprogramsøknad. 

 

 Navnet på graden 

Studieplanen opererer med Lektorutdanning med master i sosiologisom som navn på 

graden. Et spørsmål her er om det samsvarer med UiBs studieforskrift (Regelsamlingen). 

Studieforskriften har til nå ikke noe eget punkt for gradsnavn for lektorutdanning ved SV. 

Trolig er det her naturlig å tenke seg en parallell til forskriftens gradsnavn for HF: «Master i 

<navn på fag> med integrert praktisk-pedagogisk utdanning» (Kap 2 §2.3, (9)). I så fall skulle 

gradsnavnet for programmet bli «Master i sosiologi med integrert praktisk-pedagogisk 

utdanning», noe som vil innebære en tilføyelse i UiBs studieforskrift. 

 

 Læringsutbyttebeskrivelsene 

o På programnivå  

Læringsutbyttebeskrivelsene er her stort sett gode og i tråd med 

læringsutbyttebeskrivelsene som anbefales i ovennevnte Forskrift om rammeplan 

for lektorutdanning for trinn 8-13. Én innvendig her kan være at det er svært 



mange/for mange beskrivelser. Til sammenlikning har rammeplanen til sammen 18 

beskrivelser eller deskriptorer.  

 

En annen og viktigere innvendig er at beskrivelsene for kunnskap ser ut til å 

beskrive kunnskapene på et for lavt nivå for et masterprogram. Når det gjelder 

kunnskap om fagområdet, står det bare at kandidaten «har overblikk over», 

«kjenner», «har kunnskap om» mens formuleringer som ifølge NKR viser 

masternivået «har inngåande kunnskap om» bare er knyttet til «teoriar og 

problemstillingar knytt til fagdidaktiske og pedagogiske spørsmål» og «gjeldande 

lov- og planverk for skolen». Studieplanen mangler dessuten kravene om «avansert 

kunnskap innenfor valgte fag og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant 

fagområde» (Fra rammeplanen og i tråd med NKR) 

o I emnebeskrivelsene 

Læringsutbyttebeskrivelsene i masteremnet (Masteroppgåva SOS360) ser ut til å 

ligge på et for lavt nivå i forhold til kravene til et masterprogram. (Jf. punktet 

ovenfor.) Masteroppgaven kommer til sist i studiet og studiets progresjon, noe som 

burde tilsi at studenten ved fullført emne har inngående, avansert og/eller 

spesialisert kunnskap om en del felt/områder i programmet. 

Generelt er det noen formelle innvendinger til presentasjonen av 

læringsutbyttebeskrivelsene i emnene. 

 

 Emnebeskrivelsene  

En mindre mangel i søknaden er at kodene for praksisemnene mangler og er heller ikke lagt 

ved. Det siste gjelder også pedagogikkemnene. Emnet fagdidaktikk i sosiologi finnes ikke. 

Det skal utvikles når en fagdidaktiker for dette fagområdet er på plass. Didaktikkemnene 

knyttet til fag I blir foreløpig forankret ved Institutt for administrasjons- og 

organisasjonsvitenskap. 

 

Komitéen synes det er vanskelig å se spor av revisjon i emnebeskrivelsene mht arbeids-, 

undervisnings- og vurderingsformer. Blant annet er det i de emnebeskrivelsene som er 

levert inn, en hovedvekt på skriftlig skoleeksamen eller skriftlig hjemmeeksamen. Med 

unntak av Samfunnskunnskapdidaktikk 1 (SAKDI101) og emnet for masteroppgaven er ikke 

muntlig aktivitet grunnlag for vurdering i noen av de vedlagte emnebeskrivelsene. I 

lektorprofesjonen er muntlig kommunikasjon med elevene en vesentlig kompetanse, og 

komitéen mener det er viktig at denne kompetansen utvikles og vurderes også i de 

samfunnsfaglige emnene.  

 

 Instituttstyrers uttalelse om fagmiljøet «robusthet» 

I Tabell 3 i søknadsmalen skal instituttleder «gi en samlet vurdering av faglig robusthet og 
tilgjengelige undervisningsressurser i studiet» og instituttlederen blir bedt om å redegjøre 
«blant annet for: 

• At studiet har fått allokert tilstrekkelige undervisningsressurser til å tåle for eksempel 
sykefravær og forskningsterminer. 

• Grad av gjenbruk av emner som allerede benyttes i andre studieprogram og hvordan 
gjenbruken påvirker det samlede studenttallet i emne(ne) og behovet for 
undervisnings- og veiledningskapasitet.» 

  



Komitéen ser, som vist ovenfor, en del forhold som må avklares og/eller endres for at 
lektorprogrammet skal opprettes. Komitéen kan ikke se at instituttstyrer har redegjort for disse 
forholdene. 
 
Også til vurderingen av SV-søknaden har studentrepresentantene, Håkon Randgaard Mikalsen og 
Svein Martin Stenseth, sammen sendt et skriftlig innspill til komitéens vurdering: 
 
«Vi stiller oss fullstendig bak komitéens vurdering av søknaden.»  
 
Videre legger de til følgende:   
«Programmet må se på hvordan de kan styrke studentaktiviteten i undervisningen, dette kan gjøres 
gjennom mer varierte undervisningsformer i læringsutbyttebeskrivelsen. Fagmiljøene argumenterte 
med at dette ikke vil gi fleksibilitet til å endre undervisningsformer siden læringsutbyttebeskrivelsen 
ikke revideres så ofte. Vi mener uansett at det er rom for å legge inn flere undervisningsformer i 
læringsutbyttebeskrivelsen. Videre må de sjekke at læringsutbyttebeskrivelsene faktisk dekker det 
som studenten møter i faget, og at vurderingsformen egner seg til å vise om studentene har oppnådd 
det nevnte læringsutbyttet.» 
 


