
Prosessen for studieprogramkartlegging kort oppsummert 
 

 
1. Programstyret skal med utgangpunkt i studieprogramkartet ta en gjennomgang for å 

diskutere hva som er relevant i det enkelte studieprogram. 
2. Overskriftene markert med grønt og rosa er hovedtema som alle bachelorprogram og 5-årige 

program ved fakultetet må ivareta. Under hver rosa overskrift er det punkter i hvitt som 
konkretiserer hvordan disse ferdighetene og kompetansene kan ivaretas.  

3. Hvilket læringsutbytte på generelle ferdigheter og kompetanse skal studentene ha når de er 
ferdige på programmet? Hvilke av underpunktene i den opprinnelige matrisen (punkter 
markert med hvitt) bør vi dekke inn, og hvilke nye punkter vil vi evt. ha inn? Er det noen som 
ikke er relevant for dette studieprogrammet? Hva er det viktig at en ferdig utdannet kandidat 
har lært, også når de kommer ut i arbeidslivet?  

4. For de punktene som er relevante for programmet:  
o hvordan er det dekket inn med de emnene som inngår i programmet i dag? 

Programstyret må samtidig vurdere om det ser rimelig ut det de eneansvarlige har 
svart  kan være utgangspunkt for dialog med de emneansvarlige. 

o Er det noen av ferdighetene og kompetansene som kun introduseres. Er det noen 
steder der man forsterker noe som ikke allerede er introdusert? Blir de ulike 
kompetansene praktisert i undervisningen, og blir de vurdert (eksamensform). Er det 
en logisk oppbygging av hva som undervises når?  

o Må vi endre på rekkefølge på emner. Skal andre emner inn? 
5. Som et resultat av dette: Må vi endre innholdet i emnene? Ferdighetene skal ikke 

implementeres ved å opprette egne emner innenfor feltene, men må integreres i de 



disiplinfaglige emnene som inngår i bachelorprogrammet.  Det er ikke nødvendigvis slik at de 
foreslåtte ferdighetene og kompetansene vil komme i tillegg til eksisterende innhold i 
emnene. I mange tilfeller er disse elementene allerede en del av undervisningen, men ikke 
tydelig uttrykt i læringsutbytter eller reflektert i vurderingsform. 

6. Lage oppdatert studieprogramkart, og legge en plan for hvilke endringer som må gjøres for å 
komme dit. 

7. Jobbe med hvilke endringer som skal gjøres konkret i emnene. Emnene bør kanskje i større 
grad tar i bruk studentaktive undervisningsformer og varierte vurderingsformer. Emnene kan 
også inkludere spesialtilpassede moduler om for eksempel kildebruk og referanser fra 
Universitetsbiblioteket der dette passer inn i undervisningen. Programstyrene må i 
samarbeid med emneansvarlige bli enige om hvilke undervisnings- og vurderingsformer som 
best egner seg for å oppnå disse kompetansene i løpet av studieløpet.  

8. Det vil i mange tilfeller være behov for å endre læringsutbyttebeskrivelsene på emner og 
program for å synliggjøre de generelle ferdighetene og kompetansene.  

9. Oppdatere studieprogramkartet etter endringene. 
 


