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1. Generelt om studiet 
I et medielandskap hvor teknologiske og økonomiske rammebetingelser endres raskt og 

redaktørstyrte mediers rolle som bærebjelker i demokratiet utfordres, er rekruttering av 

velkvalifiserte journalister med relevant kompetanse viktigere enn noensinne. Utviklingen stiller 

medieutdanningene overfor nye, viktige utfordringer. 

Bachelorprogrammet i journalistikk tar utgangspunkt i samfunnets behov for høyt utdannete 

journalister som er vel kvalifisert, både teoretisk og praktisk og på ulike plattformer, til å fylle 

journalistikkens samfunnsoppdrag og arbeide med journalistikk på et avansert nivå. Studiet bygger 

på klassiske journalistiske kompetanser, men tar samtidig høyde for at journalister i dag fortløpende 

må forholde seg til nye metoder og nye verktøy i sin digitale hverdag. Studiet tar også utgangspunkt i 

at mange studenter i framtida ikke kommer til å være fast ansatt i noen redaksjon i tradisjonell 

forstand, men bygge opp sine journalistiske karrierer gjennom innovasjon og entreprenørskap.  

Programmet legger derfor vekt på å utdanne kandidater som arbeider selvstendig og innovativt, og 

på utvikling av et ansvarlig, kvalifisert journalistisk skjønn gjennom hele studiet. Det pedagogiske 

opplegget følger opp målene med studiet ved å fokusere på optimal integrering av relevant, 

anvendbar teori og praktisk og teknisk trening i journalistikk.  Det legges opp til varierte arbeids- og 

undervisningsformer som spenner fra teoriforelesninger via utforsking av internplattform og 

praksistrening i mediebedrift til refleksjonsrapporter, hjemmeeksamener, videoproduksjoner og 

etiske og metodiske diskusjoner.  

Det pedagogiske omdreiningspunktet er spesialdesignete workshops i ulike format. 

Workshopmodellen som anvendes på studiet tar opp i seg det beste fra etablerte 

undervisningsformer og åpner for å smi ulike elementer sammen på en slik måte at det skissert 

læringsutbytte kan kvalitetssikres fortløpende. Workshopmodellen har dessuten flere likhetstrekk 

med faglige tilnærminger som profesjonelle journalister ofte jobber ut fra, og gir slik spesielt god 

trening i teamarbeid og det å ta ulike parters perspektiv. Bachelorprogrammet ligger under Institutt 

for informasjons- og medievitenskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hele studieløpet vil 

være i nye lokaler i Media City Bergen. 

I prosessen har det vært innhentet innspill fra medie- og teknologibransjen, med særlig henblikk på å 

styrke arbeidslivsrelevansen, samt legge grunnlag for samarbeid om undervisning og praksis. De 

foreslåtte studieplanene er faglig og pedagogisk ambisiøse. Studieplanen har en god sammenheng 

mellom læringsmål og aktiviteter, og de er utformet med sikte på en tydelig progresjon i 

kompetanse.  

Emner på 30 sp er etablert som arbeidsmodell for de nye utdanningene. Vi mener dette bidrar til 

fleksibilitet både når det gjelder emnets innhold og hvordan teori og praksis best kan integreres i 

pakt med raske endringer i faget. 
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Type studium: 

Typer laveregradsstudium (kryss av) 

x Bachelorgradsstudium 

o  Kortere studium på lavere grad som ikke fører til en grad 

(grunnutdanning), årsstudium 

o  Studieretning innenfor en bachelorgrad 

o  Fellesgrad 

o  Videreutdanning 

Type mastergradsstudium (kryss av) 

o  Mastergradsstudium 120 studiepoeng – § 3 

o  Erfaringsbasert mastergradsstudium 90 studiepoeng – § 5 

o  Erfaringsbasert mastergradsstudium 120 studiepoeng - § 5 

o  Mastergradsstudium 300 studiepoeng 

o  Fellesgrad 

o  Videreutdanning 

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av) 

x Heltidsstudium 

o  Deltidsstudium 

x Campus-/stedbasert studium 

o  Samlingsbasert studium 

o  Nettstudium 

o  Nettstudium med samlinger 

 

 

Tabell som viser studiets oppbygning: 

Høst 1 JOU 101 Introduksjon til 
journalistikk (10 sp)  

MEPRO 100 Examen facultatum: Innføring i 
medieproduksjon (10 sp) 

EX PHIL 
(10 sp) 

Vår 1 JOU 102 Journalistikken metoder og verktøy (30 sp) 

Høst 2 JOU 103 Journalistikkens former (30 sp) 

Vår 2 JOU 201 Journalistisk praksis (30 sp) 

Høst 3 VALGEMNER/UTVEKSLING (30 sp) 

Vår 3 JOU 250 Bacheloroppgave (30 sp) 
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2. Grunnleggende forutsetninger for godkjenning 
(studietilsynsforskriften § 7-1) 

2.1 Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner skal være oppfylt.  

Det er ikke gitt egne rammeplaner for dette studiet og det fyller kravene til relevante forskrifter. 

 

2.2 Rekrutteringen av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og 

opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium. 

Det eksisterende bachelorprogrammet i journalistikk, med siste opptak høsten 2016, har hatt en 

opptaksramme på 22 studieplasser. Det har vært særdeles godt søkergrunnlag til journalistikk, med 

rundt 170 førstevalgssøkere i snitt de siste fem årene, og over 1200 søkere totalt sett. Et stabilt 

studium og et tilfredsstillende læringsmiljø sikres dessuten gjennom tettere samarbeid med de to 

andre profesjonsorienterte programmene. Opplegg til større og mindre moduler som kan tas på tvers 

av disse utdanningene gjør læringsmiljøet større og mer variert.  

 

2.3 For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige 

forhold av betydning for studentene. 

I dette studiet legges det opp til to perioder med eksternpraksis for studentene, i tillegg til flere 

perioder med internpraksis på egen øvingsplattform. Eksternpraksis legges til fjerdesemester, da 

studentene skal ut i praksis i to ulike redaksjoner. Hver praksisperiode er på åtte uker, og vil primært 

foregå hos UiBs partnere i Media City Bergen (TV2, NRK, BT, BA), samt andre redaksjonelle miljø som 

for eksempel lokalavisene Hordaland, Sunnhordland og Hallingdølen. Avtaler med disse partnerne er 

under arbeid og foreligger i løpet av høstsemesteret 2016. Det er en forutsetning at praksisperiodene 

kvalitetssikres gjennom tett samarbeid mellom UiBs praksislærere og de mentorer/veiledere som 

redaksjonene forplikter seg til å oppnevne. Avtalene skal også sikre pedagogiske møtepunkter 

mellom utdanningen og kontaktpersoner i praksisredaksjonene.  

Målet med to separate, lengre praksisperioder er at studentene skal bli trygge på utfordringer de 

møter i den virkelige, journalistiske verden, og at de skal få rom og tid til å reflektere over det de 

erfarer på vegen. I forkant av utplasseringen arrangeres en intensiv rekke seminar/workshops for 

studenter og deres praksisveiledere.  Her diskuterer og reflekterer deltakerne over arbeidsprosesser 

som skal bidra til å utvikle faglig autonomi og et kvalifisert og selvstendig journalistisk skjønn 

innenfor gitte rammer.  Deretter går studentene ut i praksis primært hos bedrifter i Media City 

Bergen, men potensielt også hos andre mediebedrifter. Praksis bør primært gjennomføres i to ulike 

bedrifter, subsidiært på to ulike felt i samme bedrift. Begge praksisperiodene avsluttes med skriving 

av en praksisrapport. Mellom første og andre periode er det satt av en uke der studenter og 

faglærere møtes til ei intensiv workshop der metodiske verktøy, etikk og eventuelle andre relevante 

tema fra praksis blir løftet opp og arbeidet videre med. Praksisveilederne tar del i disse seminarene 

sammen med faglærere fra UiB.   
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3. Plan for studiet 
3.1 Studiet skal ha et dekkende navn. 

Navn på studiet er “Bachelorprogram i journalistikk”, på engelsk er navnet “Bachelor’s Programme in 

Journalism”. Studiet er en grunnutdanning i journalistikk med stor vekt på bredde i studietilbudet. 

Ulike tilnærminger til data og teknologi vil inngå som ett element av studiet. Begrepet journalistikk 

antas å være godt kjent i samfunnet blant studenter og arbeidsgivere. 

 

3.2 Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte jamfør Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det formuleres ett læringsutbytte for hvert studium.  

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totallæringsutbytte, definert i kunnskaper, 

ferdigheter og generell kompetanse, som beskrevet i mal for studieprogram: 

Kunnskaper 

Kandidatenr: 

 har bred kunnskap om journalistikkens faglige fundament og repertoar i ulike medier og på 

flere publiseringsplattformer 

 har kunnskap om sentrale teorier og problemstillinger i faget 

 har kunnskap om ulike journalistiske sjangre og former 

 har kunnskap om journalistiske metoder, presseetikk og kildekritikk 

 har bred kunnskap om hvordan digitale teknologier, inkludert video, sosiale medier, 

databaser og store datamengder, kan brukes i journalistikk 

 kan oppdatere kunnskapene sine i faget journalistikk 

 har  kunnskap om samspillet mellom visuelle, verbale og numeriske element i 

nyhetspresentasjon 

 har kunnskap om det lovfestede fundamentet for journalistikk, spesielt offentleghetslov, 

innsynsrett og opphavsrett  

 har inngåande kunnskap om sentrale samfunnsfaglige felt og kan arbeide journalistisk med 

disse 

 kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet 

 har kunnskap om journalistfagets historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet 

 har kunnskap om sentrale likheter og forskjeller mellom journalistisk og 

samfunnsvitenskapelig metode, både kvalitativt og kvantitativt 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

 kan bruke faglig kunnskap og  journalistiske metoder og digitale verktøy for datainnsamling, 

analyse, redigering og publisering av journalistisk stoff 

 kan formidle journalistisk stoff  på tvers av plattformer (mobil, nett, aviser, tv og radio) 

 kan reflektere over egen faglig praksis og justere denne praksisen under veiledning 
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 kan bruke opptaks- og redigeringsutstyr 

 kan arbeide praktisk med nyhets- og reportasjejournalistikk på tvers av plattformer 

 kan bruke faglig kunnskap og relevante resultat fra forsknings- og utviklingsarbeid på 

praktiske og teoretiske problemstillinger og grunngi valgene 

 kan anvende faglig kunnskap, teoretisk og metodisk, til å utvikle og gjennomføre et 

vitenskapelig forskingsdesign eller en større journalistisk produksjon 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

 kan planlegge og gjennomføre journalistisk arbeid alene eller i grupper, over kortere eller 

lengre tid og på flere plattformer 

 kan tre inn i ulike journalistiske roller og samarbeide godt i team 

 har innsikt i  journalistikkens samfunnsoppdrag og forstår effekter og konsekvenser av egne 

profesjonelle tilnærminger 

 kan formidle sentralt fagstoff og reflektere skriftlig og muntlig over egne journalistiske 

tilnærminger 

 kan rettferdiggjøre og grunngi en uavhengig, informativ, konstruktiv og maktkritisk 

journalistikk 

 har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger og kan bruke kvalifisert 

journalistisk skjønn 

 kan bruke den journalistiske kompetansen til å søke etter, og formidle, ny kunnskap i ulike 

fysiske og digitale kontekster 

 kjenner til nytenkning og innovasjon innen fagområdet og kan nyttiggjøre seg dette 

 

Begrunnelse for valg tatt i forbindelse med læringsutbyttebeskrivelser 

Læringsutbyttet er knyttet til teoretisk-analytisk dybdeforståelse og praktisk erfaring med 

journalistikkens ulike former og plattformer, og med særlig fokus på utvikling av verbal og 

audiovisuell historiefortelling gjennom digital teknologi samt det teoretiske og faglige rammeverket 

som er relevant i denne sammenhengen. 

Læringsutbyttet reflekterer at kandidatene tar en utdanning som er relevant for arbeid med 

journalistikk på flere plattformer, og at de får erfaring som i særlig grad gjør dem trygge på å bruke 

nye teknologier i det journalistiske feltet. 

Læringsutbyttet blir oppnådd gjennom et bredt spekter av pedagogisk opplegg der det blir lagt vekt 

på utvikling av både profesjonsorienterte ferdigheter og teoretiske og analytiske innsikter gjennom 

utforskende og problembasert læring. Mer konkret innebærer dette at det legges opp til integrasjon 

av etablerte undervisningsformer som forelesninger, internpraksis, gruppearbeid og produksjoner 

gjennom tverrfaglig samarbeid og workshopdesign i store og små formater.  De ulike pedagogiske 

oppleggene vil introduseres og anvendes i forhold til relevans og aktualitet gjennom studiet, og i 

forhold til studentenes modenhet og utviklingstrinn.  
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3.3 Studiets innhold og oppbygning skal samsvare med og være tilpasset 

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås 

Første semester: Studieplanen legger opp til at studentene på bachelorprogrammet i journalistikk 

skal få en felles introduksjon sammen med studentene på de foreslåtte bachelorprogrammene i 

medie- og interaksjonsdesign og TV-produksjon i faget MEPRO100. I løpet av det treårige 

bachelorstudiet skal studentene skrive mange tekster om medieproduksjon og –praksis. En innføring 

i skriving av akademiske tekster er derfor viktig i starten av studiet. Ved å koble akademisk skriving 

med en introduksjon til forskning på medieproduksjonsfeltet, får studentene en god innføring i 

sentrale tenkemåter for et profesjonsorientert universitetsstudium i mediefag.  

JOU101 - Introduksjon til journalistikk (10 sp) - gir studentene fagspesifikk kunnskap første semester. 

Læringsutbyttet fokuserer på teoretisk innsikt og praktisk anvendelse av basiskunnskap om 

journalistrollen, egen posisjon i forhold til dette og en første praktisk utforsking av hva journalistikk 

handler om og hvordan digitale verktøy kan og bør anvendes. Dette er grunnleggende innsikter og 

ferdigheter som må være på plass før studentene tar fatt på resten av studieløpet. 

Med unntak av første semester, er bachelorstudiet bygget opp gjennom store emner på 30 

studiepoeng hver. Dette åpner for pedagogisk fleksibilitet og gir større muligheter for samarbeid 

både på tvers av de profesjonsorienterte programmene, i forhold til disiplinprogrammene og i 

forhold til undervisningsopplegg med eksterne bidragsytere. Samtidig som vi har satt fokus på at hver 

av utdannelsene har sin særegne profil og at studentene skal få undervisning som er relevant for 

profesjonene de orienterer seg mot, ønsker vi også å skape merverdi gjennom fellesaktiviteter på 

tvers av programmene. Med unntak av det introduserende ex.fac.-emnet MEPRO100 er det 

imidlertid ikke lagt opp til felles programemner. I stedet har vi både på bachelor- og masternivå lagt 

opp til felles moduler som inngå i de større emnene, og som typisk organiseres som intensive, men 

varierte workshops fremfor forelesningsrekker. 

Andre semester tar studentene JOU102 - Journalistikkens metoder og verktøy. JOU102 er et all-

round-emne som gir teoretisk fordypelse og praktisk trening i sentrale elementer i 

nyhetsjournalistikk på ulike plattformer. Emnet er inndelt i fire moduler der innholdet i hver modul 

bygger tett på innholdet i foregående modul. Undervisningsopplegget er i overveiende grad basert 

på workshops der teoretiske og praktiske tilnærminger søkes integrert. Det er en forutsetning at mye 

av undervisningen og treningen som tilbys, skjer i tett samarbeid med aktører i Media City Bergen, 

slik at studentene til enhver tid jobber så tett opp mot bransjen som mulig. 

Tredje semester utvides sjangerforståelsen og de metodiske og analytiske perspektivene fra JOU102 

i emnet JOU103 - Journalistikkens former, men med et større fokus på dokumentar- og 

kommentarsjangeren. Journalistikkens former åpner for analytisk dybdekunnskap, profesjonsrettet 

refleksjon og praktisk trening i journalistisk historiefortelling i både tekst, lyd, stillbilde og video. Det 

blir lagt særlig vekt på å utvikle innsikt i samspillet mellom det audiovisuelle og det verbale, og på 

forståelse og drøfting av etiske retningslinjer og dilemmaer knyttet til teknologiforståelse og 

oppøving av digitale ferdigheter. 
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Fjerde semester legger opp til at studentene skal ut i to praksisperioder hos ulike mediebedrifter. 

Studentene tar emnet JOU201 - journalistisk praksis hvor de vil få videreutviklet sine ferdigheter og 

sin kompetanse på ulike plattformer og i ulike typer redaksjoner. To lange praksisperioder samt 

workshops og praksisrapporter gir studentene mulighet til å reflektere over utfordringer og 

dilemmaer de kan komme opp i. 

Femte semester legger opp til at studentene kan ta et opphold ved andre læreinstitusjoner, jmf 

punkt 3.8. Instituttet vil identifisere og anbefale emner ved SV, HF, jus eller psykologi som er særlig 

relevant for studiet. Alternativt kan studentene fordype seg i andre fag ved UiB. 

I sjette semester tar studentene emnet JOU250 – bacheloroppgave, som består av en innledende 

seminarrekke om likheter og forskjeller mellom journalistisk og samfunnsvitenskapelig metode. 

Studentene vil lære å forholde seg kritisk og innsiktsfullt til store datamengder og lære om ulike 

tilnærminger til kvalitative og kvantitative data. Etter seminarrekken skal studentene skrive enten en 

analytisk bacheloroppgave basert på en empirisk undersøkelse eller på sammenlignende drøfting av 

teori, eller de kan kombinere en større journalistisk produksjon med en omfattende, analytisk 

fokusert produksjonsrapport. Det blir oppmuntret til nyskapende journalistiske og teknologiske 

tilnærminger, særlig til journalistisk produksjon. 

For flere av emnene gjelder det at det legges inn ulike arbeidskrav underveis i semestret. Disse 

arbeidskravene vil i stor grad være knyttet opp mot undervisningen i workshops. De bidrar til å sikre 

at studentene arbeider jevnt gjennom hele semestret. I emner med obligatoriske arbeidskrav må 

disse være godkjent for å få gå opp til eksamen i emnet. Det legges opp til hjemmeeksamen og 

refleksjonsrapporter fremfor skoleeksamener, da dette har vist seg å ha bedre læringseeffekt og 

mindre fokus på inustrumentell eksamenslesning enn tilfellet ofte er ved skoleeksamener.  

 

3.4 Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset 

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås 

Det pedagogiske omdreiningspunktet for dette studiet er seminarer og workshops, der forelesninger, 

teoretiske forberedelser, oppgaver og oppgaveløsning integreres i et større hele. Med workshop 

forstår vi en forberedelseskrevende, men dynamisk undervisningsform. En workshop består av en 

eller flere samlinger der deltakerne møtes for å utforske et tema fra ulike teoretiske og praktiske 

synsvinkler og perspektiv. Workshopmodellen gjør det mulig å ha varierte arbeidsformer og 

læringsmetoder innenfor en ramme. Den åpner for varierte tilnærminger til oppgaveløsning og 

diskusjon, og for mer fleksibilitet i forhold til hvilke tema som settes på dagsorden gjennom 

semesteret. En fordel med workshops er også at de samsvarer både i intensitet og tilnærming med 

arbeidsmetoder som ofte brukes i kreative yrker som journalistikk, interaksjonsdesign og film-/TV-

produksjon. Effektiviteten i workshops avhenger av at intensjon og mål er klarlagt for alle parter på 

forhånd, at alle parter møter forberedt til samlingene, og at deltakerne jobber intensivt og kollektivt 

for å nå målene de har blitt enige om. Workshops er arbeidskrevende fordi underviser må forberede 

integrerte pedagogisk opplegg som kan bestå av forelesninger, diskusjoner, gruppeoppgaver, 

presentasjoner, øvinger osv.  I tillegg vil det ofte være flere undervisere involvert i workshopen, 

særlig ved gruppeaktiviteter. De korte samlingene som er typiske for workshops gjør det imidlertid 

lettere å skaffe kvalifiserte lærekrefter. Underviserne blir ikke bundet opp gjennom hele semestret, 
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men kan i stedet fokusere på ett tema over en eller flere dager, og gjesteforelesere kan inviteres til å 

bidra en time eller to.  

Noen workshops vil være programspesifikke, men vi ønsker også å organisere tematisk fleksible 

fellesworkshops. Disse vil ta utgangspunkt i kompetanser og tema som er av felles relevans for de tre 

programmene som f.eks. entreprenørskap, innovasjon, offentlighetslov og personvern, men også gi 

mulighet for studentene til å fokusere på det fagspesifikke. 

For å imøtekomme begge disse kravene og samtidig utnytte fleksibiliteten som ligger i et fokus på 30 

studiepoengsemner, har vi valgt et opplegg der studentene har felles undervisning i mindre, ofte 

intensive, temamoduler på tvers av programmene. Slik fellesundervisning er lagt opp hvert semester 

så langt det er hensiktsmessig, og sørger dermed for at studentene har jevnlig kontakt gjennom 

studieløpet. Gjennom workshopformatet og problembasert læring i disse fellesmodulene ønsker vi at 

studentene skal bli kjent med hverandres fagfelt og forutsetninger, og dermed gi mulighet for å 

utvikle fellesprosjekter knyttet til bachelor- og masteroppgaver.  

I alle situasjoner der studentene har fellesundervisning på tvers av de profesjonsorienterte 

programmene eller sammen med disiplinprogrammene, skal studentene også få programspesifikk 

oppfølging. Dette skjer enten ved at det suppleres med undervisning som kontekstualiserer 

fellestemaene eller gir dybdekunnskap knyttet til deres eget program. En mulig måte å gjøre dette på 

er at vi ved etablering av de nye programmene tilbyr en modul eller workshop kun til ett 

studieprogram, men at vi etter et par gjennomkjøringer når vi har fått denne til å fungere godt, vil 

kunne åpne det også for ett eller begge de andre studieprogrammene. Dette er også aktuelt når det 

gjelder samarbeid med disiplinprogrammene: Vi starter med særlig programspesifikk undervisning, 

men kan etter hvert vurdere å integrere deler av eksempelvis forelesningene på et bestemt 

disiplinemne inn som en modul i de profesjonsrettede utdannelsene. 

 

3.5 Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset 

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås 

Ved dette studiet benyttes i stor grad obligatoriske arbeidskrav gjennom semesteret. Disse 

arbeidskravene må være godkjent for å få lov til å gå opp til eksamen. Argumentene for obligatoriske 

arbeidskrav etterfulgt av hjemmeeksamen/refleksjonsrapport er at disse vurderingsformene bidrar til 

jevn arbeidsmengde gjennom semestret og at de er hensiktsmessige i forhold til skissert 

læringsutbytte. De gir også studentene oppøving i gode arbeidsvaner ved at en oppgave skal 

avsluttes og leveres før den neste påbegynnes, og det gir dem mulighet til å fokusere på 

læringsprosess heller enn på instrumentell eksamenslesing. Siden det er rask progresjon i studiet og 

de enkelte moduler og workshops bygger systematisk på hverandre, er mesteparten av 

undervisningsaktivitetene obligatoriske. Dette gjelder både seminarer og workshops, intern og 

ekstern praksis og påfølgende refleksjonsrapporter. Eksamensvurderinger veksler mellom 

bokstavskala og bestått/ikke bestått.  Studentene får fortløpende tilbakemeldinger og godkjenninger 

på obligatoriske arbeidskrav, og dermed mulighet til kontinuerlig forbedring og utvikling av sine 

ferdigheter, kunnskaper og generelle kompetanse. Bacheloroppgaven karaktersettes.  
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3.6 Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier 

Arbeidslivsrelevans: 

Det samlede læringsutbyttet som studiet i journalistikk tilbyr gir kandidaten kompetanse til å arbeide 

med journalistikk og informasjons- og kommunikasjonsarbeid på flere plattformer og i flere miljøer, 

det være seg mediehus, næringsliv eller offentlig sektor. Fokuset på innovasjon og entreprenørskap 

vil bidra til å utdanne journalister som kan jobbe uavhengig av de tradisjonelle yrkesveiene for denne 

profesjonen. 

Videre studier: 

Studiet kvalifiserer studenten for opptak til masterprogrammet i undersøkende journalistikk og 

masterprogrammet i medievitenskap. 

 

3.7 Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, 

som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart 

Studiet har kopling til forskning og faglig utviklingsarbeid gjennom opplegg til kontinuerlig 

kvalitetsforbedring av programmet. Studieprogrammet baserer seg på at ansvarlige undervisere for 

hvert enkelt emne jobber i team på tvers av de profesjonsorienterte programmene for å sikre 

optimal, forskningsbasert kvalitet. Forskere og undervisere fra de ulike prosjektene nevnt nedenfor 

trekkes regelmessig inn i undervisningen, og studenter vil også bli invitert inn i pågående 

forskningsprosjekter. Workshopmodellen som den pedagogiske tilnærmingen i stor grad er basert 

på, har kontinuerlig fagutvikling som utfordringspunkt for alle involverte undervisere. Det legges opp 

til mange workshops. Programmet er ellers sterkt faglig integrert i instituttets portefølje og er en del 

av planene om samarbeid med partnerne i Media City Bergen og mediebransjen ellers. I tillegg til 

praksislærere med bransjeerfaring ansatt på åremål vil vi inngå avtaler med bedriftene om 

undervisning knyttet til intensive workshops, samt etablere avtaler om utplassering av 

studentgrupper på ulike punkt i studieløpet. 

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

studiets nivå, omfang og egenart 

Bachelorstudenter i journalistikk som ønsker å ta et semester i utlandet kan gjøre dette i femte 

semester. Mellom nordiske universitet og universitet i EU-land skjer organisert utveksling først og 

fremst gjennom Nordplus- og Erasmus-samarbeidet. SV-fakultetet og instituttet har i tillegg egne 

utvekslingsavtaler med utdanningsinstitusjoner over hele verden. Instituttet har generelle og 

programspesifikke avtaler med blant annet London Metropolitan University, Roskilde Universitet, 

Universidad de Alicante, Universidad de Granada, Università degli Studi di Bologna, Universitat 

Autónoma de Barcelona, Universitat de València, Université Paris Nord, University of Maribor, 

Universität Mannheim, Universität Salzburg og Københavns Universitet. Studenter ved det 

eksisterende bachelorprogrammet i journalistikk har deltatt på utveksling til blant annet University of 

Westminster - London, San Diego State University, American University - Washington, University of 

California – Berkeley, Freie Universitet - Berlin, University of Limerick og Université Paris 13. 
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Norske studenter kan inkludere emner fra andre land i den norske graden sin. Dette krever at 

emnene er godkjent av Universitetet på forhånd. Et delstudium i utlandet bør være relevant for 

bachelorprogrammet i journalistikk, slik at studentene er sikret det læringsutbyttet som er skissert 

for studiet som helhet. Studentene blir derfor oppmuntret til å planlegge delstudium i utlandet i 

samråd med faglærer og studiekonsulent. 

3.9 Hvis relevant (se veiledning): Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og 

tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet 

Studiet har tilgang til lokaler, bibliotekstjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser 

og arbeidsforhold for studentene på UiB sine fasiliteter i Media City Bergen. 

 

3.10 Vedleggsliste: 

Vedlegg til Plan for studiet: 
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet 

Vedlegg nr. 

Studieplan med følgende vedlegg: 
- Emnebeskrivelser 
- Tekst til vitnemål/ Diploma Supplement 

1 
 
2 

Oversikt over muligheter for studentutveksling og internasjonalisering  

 

4. Fagmiljøet tilknyttet studiet 
4.1. Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik 

det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige 

og kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres. 

Institutt for informasjons og medievitenskap ble etablert i 2004 ved at de tidligere instituttene for 

informasjonsvitenskap og medievitenskap ble slått sammen. Instituttet driver forskning, undervisning 

og formidling innen informasjonsteknologi og medier. Fagmiljøet ved instituttet er tverrfaglig, og 

studerer IKT og medier med metoder og perspektiver fra samfunnsvitenskap, humaniora og 

teknologifag. Instituttet har 28 faste vitenskapelige stillinger, ca 20 stipendiater og postdoktorer og 

12 i administrativ og teknisk stab. Om lag 850 studenter er knyttet til vår portefølje med 

studieprogrammer. 

De profesjonsorienterte studieprogrammene: 

 Bachelorprogram i film- og TV-produksjon, 

 Bachelorprogram i journalistikk 

 Bachelor i nye medier 

Disiplinstudieprogrammene: 

 Bachelor i informasjonsvitenskap,  

 Bachelor i medievitenskap,  

 Bachelor i kognitiv vitenskap,  

 Bachelor i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT),  

 Master i medievitenskap 
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 Master i informasjonsvitenskap 

Fra høsten 2017 vil BT, BA, NRK, TV2 og Vizrt samt en rekke andre medie- og teknologiselskaper og 

deler av Institutt for informasjons- og medievitenskap bli samlokalisert i et stort medietun i Lars 

Hillesgate. Den overordnede ambisjonen for Media City Bergen er: ”å skape et internasjonalt ledende 

miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet.”  

Media City Bergen-prosjektet er en unik mulighet til å utvikle instituttets profesjonsorienterte 

utdanningstilbud og styrke vår faglige satsing på utdanning og forskning i skjæringspunktet mellom 

teknologi og innholdsproduksjon.  

Instituttet har utviklet seks nye studieprogrammer som utnytter vekselvirkningene mellom 

akademisk og praktisk kunnskap, og samarbeid med andre fagmiljø både ved UiB og utenfor, med 

planlagt oppstart i Media City Bergen høst 2017: 

 BASV-JOU Bachelorprogram i journalistikk 

 MASV-JOU Masterprogram i undersøkende journalistikk 

 BASV-TVP Bachelorprogram i tv-produksjon 

 MASV-MAN Masterprogram i manusutvikling for serier 

 BASV-MIX Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign 

 MASV-MIX Masterprogram i avansert medie- og interaksjonsdesign 

De seks nye studieprogrammene vil være profesjonsorienterte universitetsutdanninger med 

undervisningssamarbeid, inkludert student-utplasseringer, med selskapene i Media City Bergen, samt 

andre bransjeaktører, i studieløpet. De tre eksisterende praktiske bachelorprogrammene legges ned. 

De nye studieprogrammene i journalistikk er forskningsbasert. Programmene springer ut av 

undervisnings- og fagspesifikk forskning både ved eget institutt og basert på eksisterende nasjonal og 

internasjonal forskning. Det legges opp til at hvert emne på 30 studiepoeng skal utformes og ledes av 

en vitenskapelig ansatt i samarbeid med en praksislærer. Studieplanene legger til rette for aktiv 

studentdeltakelse i forsknings- og innovasjonsprosjekt, samtidig som forskningsprosjekt og – 

resultater skal brukes i undervisningen. En slik kobling vil stimulere studentenes nysgjerrighet og 

kreativitet, og slik gi viktige kompetanser for et arbeidsmarked i rask omstilling.  

Slik sett vil fasilitetene i MCB styrke forskningsbasert undervisning i studie-programmene. MCB-

satsningen gir instituttet muligheter til å utvikle og styrke forskning innen områder som 

medieproduksjon, kommunikasjonsteknologi, interaksjonsdesign og formidling.  

Faglig samarbeid mellom programmene er viktig for kvalitetssikringen og videreutviklingen av de nye 

studiene. Dette ivaretas dels gjennom felles innføringsemne i medieproduksjon og teknisk opplæring, 

dels gjennom tverrfaglige arbeidsseminar rundt sentrale tema. Av faglige og ressursmessige hensyn 

er det vesentlige at det utvikles samarbeid mellom aktivitetene i MCB og disiplinprogrammene og 

samspill med de ulike, relevante fagmiljøene på og utenfor instituttet. Samtid legges det til rette for 

dialog og samarbeid mellom de ulike studentgruppene på instituttet, og en plan for dette skal være 

på plass i god tid før oppstart.  

De nåværende studieprogrammene legges ned, og vil ikke ha opptak høsten 2017. De studentene 

som begynte på de tre eksisterende praktisk-orienterte bachelorgradene høsten 2015 og høsten 

2016 skal få anledning til å fullføre utdanningen på studieprogrammene de ble tatt opp på. Det vil si 
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at studenter som tas opp høsten 2016 vil fullføre bachelorgraden på de nåværende programmene 

våren 2019.  

De nye studieprogrammene har oppstart høsten 2017. Studentene på både de nåværende og nye 

studieprogrammene har sin forankring i UiBs lokaler i Media City Bergen. 

Dette betyr at vi i de akademiske årene 2017/2018 og 2018/2019 tilbyr emner fra både de 

nåværende og de nye studieprogrammene. Instituttet har lagt planer for hvordan dette skal gjøres. 

Det legges og opp til gode ordninger for studenter som av ulike grunner har et forsinket studieløp. 

Instituttets profesjonsorienterte medieutdanninger 

Siden 2005 har instituttet tilbudt de tre bachelorprogrammene i journalistikk, nye medier, og i film / 

tv-produksjon, sammen med BA og MA programmene i medievitenskap og informatikk. Disse tre 

profesjonelle programmene har særlig forsøkt å reflektere ambisjonene til institutt ved å kombinere 

teoretiske perspektiver med praktisk kompetanse, og dra nytte av de ulike disiplinene. De seks nye 

bachelor- og masterstudier lansert i 2017 vil ikke bare bidra til å realisere instituttets ambisjoner ved 

å utnytte kombinasjoner av kompetanse, men også ressursene som finnes i Media City Bergen - 

gjennom omfattende bransjesamarbeid. 

Instituttets betydelig engasjement i Media City Bergen er på mange måter en realisering av 

ambisjonene ved etableringen i 2004 da Informasjons- og vitenskap ble slått sammen. Ambisjonen 

var 1) å kombinere teknologiske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske tilnærminger til media og 

kommunikasjon, og 2) oppnå synergi basert på et mangfold av tilnærminger og perspektiver. Det nye 

instituttet spente fra matematiske og teknologiske kompetanse via sosiale vitenskapelige 

tilnærminger til estetiske og tekstlig analytisk kompetanse, og har siden utvidet og diversifisert 

videre. Kombinasjoner av disse kompetansene, tilnærminger og disiplinene ble sett på som spesielt 

viktig innenfor produktiv praksis på medie- og IKT-området:  

Når dokumentarfilm og tv-underholdning, IKT-baserte pedagogiske hjelpemidler, nettaviser, 

papiraviser, oppslagsverk eller hva det kan være skal produseres og distribueres, må en med 

nødvendighet kombinere alle de kompetansene vårt institutt nå rommer. Kunnskap om så 

vel programmering som tekst- og bildeanalyse kommer til anvendelse.  

Dette er en hovedgrunn til at det nye instituttet har satset spesielt på produksjonsorienterte 

bachelorprogram i film/tv, nye medier og journalistikk som alle er fullt ut basert i digital 

teknologi. Meningen er at disse studietilbudene også skal følges opp med forskning som har 

en tilsvarende orientering mot faglig integrasjon i produktiv praksis. (Infomedia, 2006)  

Institutt har siden etableringen skapt et unikt forsknings- og utdanningsmiljø som fra starten av 

skiller det fra andre sammenlignbare miljøer med samme faglige emneområder og disipliner, på 

nasjonalt og internasjonalt nivå. UiBs Media City Bergen-satsning er utviklet på bakgrunn av disse 

tverrfaglige forsknings- og undervisningsmiljøene. Målet er at Media City Bergen ”vil gi et miljø for 

praktisk medieutdanning og praksisnær forskning som er unikt ikke bare i Norge, men også 

internasjonalt.” (Universitetsstyret: Sak 4b 2013 møte 14.02.13). 

Instituttets fagmiljø og bachelor i journalistikk og master i undersøkende journalistikk 
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Bachelor i journalistikk og master i undersøkende journalistikk bygger på forskning- og 

undervisningskompetanse fra instituttets forskningsmiljøer og akademiske samarbeidspartnere, samt 

fagkompetanse fra lokal, nasjonal og internasjonal mediebransje. I likhet med de andre MCB-

studieprogrammene, vil flere av emnene ha et delt emneansvar mellom en vitenskapelig ansatt 

(professor/førsteamanuensis) og en praktiker. Dette er en modell vi mener vil være robust og gi 

fleksibilitet. 

Forskningsgrupper er instituttets primære faglige fora, og sammensetningen i dem er derfor faglig 

motivert. Forskningsgruppene fungerer som faglige katalysatorer for forskningsprosjekter, utvikling 

av fagfelt og utdanning. Samtidig er forskningsgruppene en plattform for tverrfaglig samarbeid 

mellom de tre fagretninger instituttet er bygget opp rundt: samfunnsvitenskap, humaniora og 

teknologiutvikling. Instituttet har åtte forskningsgrupper, og flere vitenskapelige ansatte er medlem i 

mer enn en gruppe: 

 Journalistikkforskning 

 Interaksjonsforskning 

 Medieestetikk 

 Mediebruk og publikumsstudier 

 Medie-, ikt- og kulturpolitikk 

 Logikk, informasjon og interaksjon 

 Retorikkgruppen 

 Semantiske og sosiale informasjonssystemer 

Forskningsgruppen for journalistikkstudier har eksistert i ca 10 år. For tiden består gruppen av 13 

ansatte, inkludert professor Astrid Gynnild, leder for de to nye studieprogrammene, pluss et 

varierende antall masterstudenter. Gruppen har tradisjonelt rekruttert medlemmer fra både 

samfunnsvitenskapelig og humanistiske delene av instituttet, og har også inkludert medlemmer fra 

informasjonsvitenskap. 

Forskningsgruppen studerer og tilnærmer seg journalistikk på tvers av medier og journalistikk, sosiale 

og historiske perspektiver, populære journalistiske former, journalistisk etikk, journalistikkens rolle i 

samfunnet; nettjournalistikk, journalistiske arbeidsprosesser, samt nyorientering i journalistikk 

generelt. I tillegg fokuserer journalistikkforskningsgruppen på ulike journalistiske sjangre: 

sportsjournalistikk, kulturjournalistikk, magasinjournalistikk, krimrapportering, helsejournalistikk og 

krigsjournalistikk. I en kritisk og urolig periode for den journalistiske institusjonen, har 

forskergruppen ambisjon vært å gi gode evalueringer og analyser. 

Siden oppstart av bachelor i journalistikk i 2005 har instituttet knyttet til seg en rekke kontakter i 

relevante redaksjonsmiljø som har bidratt med kompetanse i utdanningene, samt tilbudt studentene 

praksisplasser. Instituttet har også ansatt bransjefolk i prosentstillinger. Det eksisterende 

samarbeidet vil utvides betraktelig i det nye bachelor og masterprogrammet, og avtaler om 

studentutplassering og annet samarbeidet med bransjepartnere i Media City Bergen som NRK, TV2, 

BT, samt flere lokalaviser, skal inngås. 

4.2 Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for 

studiet. 



16 
 

Det journalistiske/teknologiske fagmiljøet ved instituttet deltar i en rekke nasjonale og internasjonale 

nettverk med relevans for studiet. Fagmiljøet er blant annet aktiv deltaker i Nordisk 

samarbeidskomite for journalistikkutdanninger, et forum som samler de fleste 

journalistikkutdanningene i Norden til både konferanser og utvekslingssamarbeid. Ut fra dette 

miljøet springer også en ny antologi på over 300 sider, Becoming a Journalist (Nordicom 2016), med 

bidrag fra flere ved Instituttet.  Fagmiljøet er dessuten aktiv i det norske nettverket for 

journalistikkutdanninger, og har sensor-, undervisnings- og andre typer samarbeid med de fleste 

journalistikkutdanningene i Norge. Fagmiljøet har også samarbeid med andre journalistiske 

forskningsmiljø i Europa og USA.  

Medlemmer av det journalistiske fagmiljøet ved instituttet sitter videre i flere nasjonale og 

internasjonale forsknings- og fagfora, blant annet Rådet for anvendt medieforskning, mediehistorisk 

forening, og ulike utredningsgrupper. Det journalistiske forskningsmiljøet ved instituttet har initiert 

en rekke forskningsprosjekter og faginitiativ som i økende grad ligger i skjæringspunktet mellom 

journalistikk og teknologi, som de to nye studieprogrammene vil fokusere på. 

Prosjektet Responsible adoption of visual surveillance technologies in the news media (VisMedia) er 

finansiert av NFRs program SAMANSVAR. Prosjektet går fra 2015 til 2019, og ramme/innvilget beløp 

er 24.200.000/18.800.000 NOK. Fokus for prosjektet er forskning på hvordan ansvarlig adopsjon av 

visuelle overvåkingsteknologier i nyhetsmedier kan optimaliseres og slik at problemstillinger knyttet 

til personvern og etiske dilemmaer ivaretas. 

Deltakere fra Instituttet inkluderer professor og prosjektleder Astrid Gynnild, førsteamanuensis i 

informasjonsvitenskap Frode Guribye, professor i medievitenskap Lars Nyre, professor i 

informasjonsvitenskap Bjørnar Tessem, førsteamanuensis i medievitenskap Øyvind Vågnes og 

professor i journalistikk Martin Eide. Internasjonale partnere inkluderer University of Jyvaskylaa, 

University of Maryland, University of Texas og University of Virginia. 

Bergen Journalism Lab (J-Lab) er et faglig initiativ og redaksjonelt medium etablert ved Instituttet i 

2014. J-Lab skal inspirere til utvikling av journalistikken i Norge, både lokalt og nasjonalt med mål om 

å gjøre UiB til et sentrum for nye teknologiske løsninger. J-Lab ønsker å vise fram den teknologiske 

kreativiteten hos studenter, forskere, bransjefolk og samarbeidspartnere fra hele verden. J-LAB 

består i dag av denne nettavisa og ei langvarig seminarrekke. Prosjektleder er professor i 

medievitenskap, Lars Nyre, sammen med professor i informasjonsvitenskap, Bjørnar Tessem. Nyre er 

tidligere leder for bachelor i nye medier hvor han i samarbeid med leder for bachelor journalistikk-

programmet, professor Astrid Gynnild, har dyrket koblingen mellom journalistikk og teknologi i 

undervisningen og gjennom utvikling av prototyper på begge bachelorprogrammene. Dette 

samarbeidet vil utvides i de nye utdanningene i journalistikk og interaksjonsdesign. 

Instituttet er deltaker i et nytt EU-prosjekt i Horizon2020 knytta til innovative skriveverktøy for 

nyhetsjournalistikk. Navnet på prosjektet er INJECT - Innovation Journalism. Enhanced Creativity 

tools, og har oppstart i 2017. Prosjektet er et innovasjonsprosjekt som ligger under kategorien 

«Innovation Action» i H2020. Målet for slike prosjekter er å utvikle realistiske forretningsmodeller for 

prototyper som opprinnelig lages i akademia. Prosjektet baserer seg på et "toolkit" av ulike 

dataverktøy som skal hjelpa journalister til å bli mer kreative og effektive i det daglige 

nyhetsarbeidet. Meningen er at når en sak er skrevet med disse dataverktøyene, så har nyhetene 

flere relevante kilder, treffende lenker til relevante saker, og bedre grafisk-visuelt uttrykk enn før. 

http://www.uib.no/personer/Lars.Nyre
http://www.uib.no/personer/Bj%25C3%25B8rnar.Tessem
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Neil Maiden ved City University London er leder for prosjektet. Den norske delen utgår fra et 

samarbeid mellom Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB og M'Labs Bergen (tidligere 

MobileTech), pluss de tre lokalavisene Sunnhordland, Hordaland og Hallingdølen hvor teknologien 

skal prøves ut. Professor Lars Nyre ved UiB leder den norske delen, der også professor Astrid Gynnild, 

leder for de nye MCB-studieprogrammene i journalistikk, og professor Ole J. Mjøs, faglig leder for 

UiBs forsknings og undervisningsprogram i MCB, er med. Fra M'Labs deltar Joao Ribeiro og Christian 

Erichsen. 

Det NFR-finansierte prosjektet Journalistiske nyorienteringer undersøkte fra 2010-2014 studerte og 

analyserte hvordan utfordringer fra nettet endrer journalistikkens normative grunnlag, dens politiske 

økonomi, profesjonelle praksiser, demokratiske funksjoner og forholdet til publikum. Prosjektleder 

var professor Martin Eide. Mer enn 60 vitenskapelige publikasjoner har blitt publisert fra prosjektet 

og over 100 formidlingsaktiviteter. 

Prosjektet Kulturjournalistikkens offentlighet, ledet av professor Leif Ove Larsen og universitetslektor 

Karl Knapskog, studerer endringer i kulturjournalistikkens sjangrer og funksjoner – som formidler og 

som kulturell offentlighet sett I lys av endringer I kulturjournalistikkens rammevilkår. Prosjektet er 

finansiert av Rådet for anvendt medieforskning (RAM).  

Professor Martin Eide, professor Peter Larsen, professor Helge Østbye og førsteamanuensis Lars Arve 

Røssland deltok i firebinds-bokprosjektet Norsk presses historie (1660-2010) i regi av Norsk 

pressehistorisk forening.  

I 2014 leverte instituttet en søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) til NFR. SFI-

søknaden, Bergen Journalism Lab (BJL), ble utviklet i samarbeid med internasjonale 

forskningspartnere, samt mediebedriftene i Media City Bergen, TV2, NRK, Bergens Tidende, 

Bergensavisen og Vizrt. Søknaden oppnådde svært god evaluering, men nådde ikke opp til 

finansiering. Det arbeides nå aktivt med en ny SFI-søknad med klyngepartnerne mot søknadsfristen i 

2019. SFI-søknaden innebar et prosjekt på ca 240 mill kr. 

I tilknytning til realisering av medieklyngen Media City Bergen (MCB) i 2017, vil Universitetet i Bergen 

ta initiativ til å etablere et Senter for undersøkende journalistikk. Senterets formål vil være å utvikle 

og gjennomføre større journalistiske prosjekter i samarbeid mellom Universitetet, mediehusenes 

redaksjoner og andre journalistiske miljøer. Senteret vil også være en organisasjon for 

kompetanseutvikling og – overføring mellom akademia og praksisfeltet. 

Senteret vil videre inngå i en akademisk kontekst av medievitenskapelig forskning og innovasjon. Ved 

Institutt for informasjons- og medievitenskap er det internasjonalt anerkjente forskningsmiljø innen 

journalistikk og offentlighetsstudier. Instituttet har initiert og driver i dag flere prosjekter med stor 

relevans for senteret (se prosjektbeskrivelsene ovenfor).  

Instituttet har betydelig kompetanse på IT, og har en forskningsgruppe som utvikler ny kunnskap 

innen semantisk teknologi. Utvikling av programvare og teknikker for innhenting og bearbeiding av 

informasjon på internett og i sosiale medier, står sentralt. I 2013 forsvarte Eirik Stavelin den første 

avhandlingen i Norge på området datajournalistikk. Han er nå postdoktor ved instituttet på feltet IT 

og journalistikk. Dette er kompetanse som er uvurderlig for gravende journalister. Internett gir ny 
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muligheter for datainnhenting og analyse. Samtidig åpner nettet for nye måter å samarbeide på 

globalt, noe Snowden-saken og The Panama Papers er gode eksempler på.  

Instituttet har siden 2006 drevet et eget nettmagasin, etablert med støtte blant annet fra Fritt ord. 

Vox Publica – et nettmagasin for demokrati og ytringsfrihet, har i dag en journalist ansatt i 20 %, 

finansiert av Institutt for informasjons- og medievitenskap. Instituttleder er ansvarlig redaktør, og 

flere ansatte er involvert som medredaktører og bidragsytere. Vox Publica har et nett av eksterne 

skribenter fra akademia og samfunnsliv, og utgjør i dag en unik plattform og arkiv for rapportering og 

analyse av ytringsfrihetsspørsmål nasjonalt og internasjonalt.  

Vi mener at den pågående forsknings- og utviklingsaktiviteten ved Instituttet støtter godt opp om 

både det nye bachelorprogrammet i journalistikk og det nye masterprogrammet i undersøkende 

journalistikk. Spesialiseringen i arbeid med kritiske, langsiktige journalistiske prosjekt, der 

kritikkverdige forhold i samfunnet blir gransket gjennom dokumentasjon, avdekking av ukjente fakta, 

forhold og sammenhenger henger godt sammen med den øvrige porteføljen ved Instituttet.. 

Studentene vil få solid samfunnsforståelse og  teknologisk kompetanse. Områder som 

datajournalistikk, inklusive datainnhenting, databehandling og historiefortelling, samt kildekritikk, 

etikk og personvern, står sentralt. Studentene skal samarbeide med redaksjonelle miljø om 

undervisning og journalistiske prosjekter.. Derfor er den tverrfaglige kompetansen ved Instituttet av 

stor verdi.  

4.3 Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved 

institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale 

delene av studiet. 

Bemanningsplanen for bachelor i journalistikk er i tråd med dette kravet.  
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Appendix 

Tabell 1: Studenter og tilsatte (UiBs veiledning, pkt. 2.2) 
 

Tabellen skal gi grunnlag for å se det omsøkte studiets størrelse i forhold til fakultetets øvrige 
studietilbud.  

 

kommentar: 

 

Enheter og program 

Registrerte 

studenter 

2015 

Opptatte 

studenter i 

2015 

Kandidater i 

2015 

Vitenskapelige 

årsverk pr. 

26.09.2016 

Ved fakultetet totalt 3310 2195 626 117 

Ved instituttet for det 

omsøkte studiet 

740 362 161 30 

Ved det omsøkte studiet      
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Tabell 2: Forventet antall studenter ved studiet (UiBs veiledning, pkt. 

2.2) 
 

Tabellen skal gi oversikt over studenttallet og rekrutteringsbehovet for det omsøkte studiet.  

Antall studenter ved det omsøkte studiet 
Studenter totalt 

første studieår 

Studenter totalt 

ved full drift 

Antall fulltidsstudenter 20 60 

Antall deltidsstudenter - - 

Antall nettstudenter - - 

 

Kommentar: 
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Tabell 3: Instituttets planer for faglig bidrag i studiet  
Tabellen skal gi en kvantitativ oversikt over fagmiljøet som skal bidra i studiet. Innsatsen til de 

ansatte oppgis i undervisningsprosent, ved oppstart og ved full drift.  

Samlet oversikt over planlagt dimensjonering av undervisningsressurser for studieprogrammet 

1 2 3 4 5 6 

Stillingskategori første 
studieår 

Samlet antall første 
studieår  

Samlet 
undervisnings-

prosent per 
stillingskategori 
første studieår 

Stillingskategori ved 
full drift 

Samlet 
antall ved 
full drift 

Samlet 
undervisningspr

osent per 
stillingskategori 

ved full drift 

Professor* 2 15 % Professor* 2 40 % 

Førsteamanuensis 1 10 % Førsteamanuensis 1 20 % 

Post doc 1 5 % Post doc 1 10 % 

Stipendiat   Stipendiat   

Praksisårsverk/timelærere
/universitetslektor 

I/T 60 % 
Praksisårsverk/timelærer
e/universitetslektor 

I/T 175 % 

Teknisk 1 7,5 % Teknisk 1 7,5 % 

*Inkluderer professor II 

Instituttleders vurdering av faglig robusthet og tilgjengelige undervisningsressurser i studiet.  

I instituttets ressursanalyse er det det skissert et behov for minimum 10 vitenskapelige stillinger og 

praksislærere tilsvarende 6,5 årsverk for å gi bemanning nødvendig for å ivareta undervisningen ved 

de 6 programmene slik den er beskrevet i studieplanene.  Instituttet har per i dag 8 vitenskapelige 

stillinger som går inn i programmene. 5 av disse er allerede finansiert av fakultetet, mens 3 er 

midlertidig finansiert av Universitetsdirektøren ut 2017. I tillegg går instituttet de to første årene inn 

med interne ressurser tilsvarende 2 årsverk ved å øke stabens undervisningsbelastning i en 

overgangsfase.  

I samarbeid med fakultets- og universitetsledelsen har instituttet oversendt et budsjettinnspill som 

vil sikre inndekning av stillingsressurser fra 2020 i tråd med instituttets ressursanalyse.  

Tre forhold er av betydning for å vurdere undervisningsressursene i disse programmene:  

For det første er undervisningsopplegget basert på delt emneansvar mellom vitenskapelig ressurs og 

praksislærerressurs. Dette sikrer en god balanse mellom vitenskapelig og praktisk kompetanse i 

enkeltemner, samtidig som det gir fleksibilitet i ressursbruk og tett oppfølging av studentene i de 

ulike delene av et emne.  

For det andre tilbyr instituttet i dag 3 BA programmer innen henholdsvis Journalistikk, Film- og tv-

produksjon, og Nye medier. Disse vil bli tilbudt parallelt med etablering av de nye programmene og 

gradvis faset inn i disse. Siste år for utgående program er 2019. Det innebærer at det vil være 

vanskelig å estimere nøyaktig samlet undervisningsprosent første studieår for programmene.  

For det tredje er de nye programmene faglig forankret i disiplinprogrammene i Medievitenskap og 

Informasjonsvitenskap, samt faglige interesser knyttet til særlig 3 forskningsgrupper ved Instituttet. 

Informasjonsvitenskapelig stab består pr 1.9.2016 av 11 vitenskapelige stillinger, hvorav 2 stillinger 

under tilsetting. Medievitenskapelig stab har samme dato 12 faste vitenskapelige stillinger, hvorav 1 
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for tiden er besatt som  universitetslektorvikariat.  I tillegg kommer 8 vitenskapelige  knyttet til de 

profesjonsorienterte fagene.  

Forskningsgruppen i Journalistikk er instituttets største, og består av 5 professorer og 2 

førsteamanuenser, 1 postdoktor og 3-4 stipendiater. Forskningsgruppen i Medieestetikk, som vil 

være knyttet i hovedsak til BA og MA i TV-produksjon, består av 3 professorer og 3 

førsteamanuenser, samt 1 stipendiat. Forskningsgruppen for interaksjon er en tverrfaglig gruppe 

med medlemmer fra informasjonsvitenskap og medievitenskap. Gruppen har for tiden 2 professorer, 

2 førsteamanuenser og 1 stipendiat. En ny førsteamanuensis på fagområdet er under tilsetting. 

Denne faglige forankringen i disiplinprogram og forskningsgrupper vil sikre tilstrekkelig robusthet til å 

tåle sykefravær og forskningsterminer. 

BA i journalistikk 

Ved oppstart vil programmet disponere en stab på 3 faste vitenskapelige, hvorav 1 med 

professorkompetanse. Av professorene vil 1 ha undervisningsplikt på ex fac-emne felles for de tre 

BA-programmene.  En postdoktor i datajournalistikk vil være en viktig ressurs ved oppstart. Denne 

ressursen er planlagt videreført. I tillegg kommer 4 professor II ressurser knyttet til pågående 

forskningsprosjekt (2015-2010) som alle vil levere undervisningsoppgaver på programmet, samt to 

stipendiater knyttet til samme prosjekt. Instituttet vil ved oppstart ha en universitetslektor i et 

vikariat med deler av sine undervisningsoppgaver lagt til dette programmet.  

Ved full drift vil programmet disponere vitenskapelige ressurser tilsvarende 0,7 årsverk (1200 timer). 

Dette skal dekke 2 emner á 30 og 10 studiepoeng (høst), og 3 emner á 30 studiepoeng (vår), inklusive 

veiledning på bacheloroppgaver. Dette gir tilstrekkelig kapasitet, men forutsetter samarbeid med 

disiplinprogrammet i medievitenskap ved eventuell sykdom og forskningstermin. Forskningsgruppen 

i journalistikk har 5 professorer og 2 førsteamanuenser, hvorav to har dedikerte 

undervisningsoppgaver på BA programmet i journalistikk. Disse vil bidra med noe undervisning også 

på dette programmet, og vil gi god robusthet ved eventuelt fravær.  

Det er ikke planlagt gjenbruk av emner som allerede benyttes i andre studieprogram. 
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1. Generelt om studiet 
Den digitale utviklingen stiller medieutdanningene overfor nye, viktige utfordringer. I et 

medielandskap der teknologiske og økonomiske rammebetingelser endres raskt og redaktørstyrte 

mediers rolle som bærebjelker i demokratiet utfordres, er rekruttering av velkvalifiserte journalister 

med relevant kompetanse derfor viktigere enn noensinne. Mange norske journalister arbeider med 

undersøkende prosjekter, og et økende antall spesialiserer seg på store datamengder og nye 

teknologier. Til tross for dette, finnes det få utdanningstilbud i undersøkende journalistikk på 

masternivå i Norge. Vi mener derfor at dette masterprogrammet vil være et viktig bidrag til å styrke 

metodisk og analytisk kompetanse på et komplekst, men raskt voksende journalistisk felt. 

Masterprogrammet i undersøkende journalistikk har som mål å gi studentene spesialisering i kritiske, 

langsiktige journalistiske prosjekter der kritikkverdige forhold i samfunnet blir avdekket gjennom 

dokumentasjon av ukjente fakta, forhold og sammenhenger. Masterprogrammet i undersøkende 

journalistikk bygger på bachelor i journalistikk og gir studentene teoretisk dybdekunnskap og 

produksjonsrettet trening i et bredt spekter av tilnærminger og nyskapende metoder for 

datainnsamling, analyse og publisering av undersøkende journalistikk-prosjekter på ulike plattformer. 

Masterprogrammet er profesjonssrettet, og deler av masterprosjektene vil utarbeides i samarbeid 

med en eller flere mediebedrifter. 

Masterprogrammet i undersøkende journalistikk fokuserer på å styrke akademiske ferdigheter som 

er særlig relevante for medieproduksjon på et høyt faglig nivå. Programmet byr på en teoretisk og 

metodisk forankret universitetsutdanning der det legges vekt på innovativ og utforskende læring 

gjennom tverrfaglige impulser og workshop-basert undervisning. Masterprogrammet er tverrfagleg 

med komponenter fra både journalistikk, medievitenskap, informasjonsvitenskap, økonomi, jus og 

andre relevante fag. 

Det pedagogiske omdreiningspunktet er spesialdesignete workshops i ulike formater. 

Workshopmodellen som anvendes på studiet tar opp i seg de beste elementene fra mer etablerte 

undervisningsformer. Den åpner for å smi ulike elementer sammen på en slik måte at  skissert 

læringsutbytte kvalitetssikres fortløpende gjennom studiet. Workshop som læringsarena har 

dessuten flere likhetstrekk med faglige tilnærminger som profesjonelle journalister ofte jobber ut fra. 

Slik gir denne pedagogiske tilnærmingen spesielt god trening i teamarbeid og det å ta ulike parters 

perspektiv. Masterprogrammet ligger under Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet. Mesteparten av studieløpet vil skje i nye lokaler i Media City 

Bergen. 

Kryss av for type studium. Hver boks kan ha flere kryss: 

Typer laveregradsstudium (kryss av) 

 Bachelorgradsstudium 

o  Kortere studium på lavere grad som ikke fører til en grad 

(grunnutdanning), årsstudium 

o  Studieretning innenfor en bachelorgrad 

o  Fellesgrad 

o  Videreutdanning 

Type mastergradsstudium (kryss av) 

X Mastergradsstudium 120 studiepoeng – § 3 
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 Erfaringsbasert mastergradsstudium 90 studiepoeng – § 5 

o  Erfaringsbasert mastergradsstudium 120 studiepoeng - § 5 

o  Mastergradsstudium 300 studiepoeng 

o  Fellesgrad 

o  Videreutdanning 

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av) 

x Heltidsstudium 

o  Deltidsstudium 

x Campus-/stedbasert studium 

o  Samlingsbasert studium 

o  Nettstudium 

o  Nettstudium med samlinger 

 

 

 

Tabell som viser studiets oppbygning: 

Høst 1 UJO301 – Samfunnsinstitusjoner og research 

Vår 1 UJO302 – Prosjektdesign Frie studiepoeng 

Høst 2 UJO350 – Masteroppgave 

Vår 2 

 

2. Grunnleggende forutsetninger for godkjenning 

(studietilsynsforskriften § 7-1) 
2.1 Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner skal være oppfylt.  

Det er ikke gitt egne rammeplaner for dette studiet og det fyller kravene til relevante forskrifter. 

 

2.2 Rekrutteringen av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og 

opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium. 

Opptak til masterprogrammet krever bachelorgrad i journalistikk eller tilsvarende utdanning. Dette 

studiet krever systematisk og selvstendig innsats av den enkelte masterstudent. Siden studentene 

skal gjennomføre både et selvstendig undersøkende journalistisk prosjekt og skrive en teoretisk 

oppgave i løpet av to år, kreves det også tett oppfølging fra veiledere. Dette utfordrer fagmiljøet i 

forhold til hvor mange studenter som kan tas opp. På den ene siden kreves et minimumsantall 

studenter for å sikre et robust læringsmiljø der deltakerne veksler på å arbeide alene og i team. På 

den andre siden bør dette antallet avpasses i forhold til realistisk veiledningskapasitet på feltet. 

Hensynet til begge deler ivaretas ved at vi i første omgang tar opp et ganske lavt antall 

masterstudenter i undersøkende journalistikk, inntil 12 studenter, og ved at det etableres et tett 

faglig samarbeid mellom de profesjonsorienterte masterprogrammene.  Dette sikres ved at flere 
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workshops/frokostseminarer underveis i studiet legges opp som tverrfaglige arbeidsseminar rundt 

sentrale tema. Av faglige og ressursmessige hensyn er det vesentlig at det utvikles godt samarbeid 

mellom de profesjonsorienterte masterprogrammene og de eksisterende disiplinprogrammene, og 

da særlig medievitenskap, samt at det legges vekt på samspill med de ulike, relevante fagmiljøene 

utenfor instituttet.  

 

2.3 For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige 

forhold av betydning for studentene. 

I masterprogrammet i undersøkende journalistikk vil det i en del tilfeller være aktuelt å samarbeide 

med klyngepartnerne i Media City Bergen; TV2, NRK, BT, og BA, samt miljøer utenfor MCB om 

undersøkende prosjekter. Institutt for informasjons- og medievitenskap har siden MCB-prosjektets 

oppstart i 2012 hatt løpende dialog med klyngepartnerne.  Skriftlige avtaler som vil regulere 

fremtidig samarbeid om undervisning og medieproduksjon er høsten 2016 under arbeid. Det er en 

forutsetning at de ulike formene for praksissamarbeid med bransjen kvalitetssikres gjennom tett 

samarbeid mellom UiBs praksislærere og de aktuelle redaksjonene og bransjemiljøene. Avtalene skal 

også sikre pedagogiske møtepunkter mellom utdanningen og kontaktpersoner i aktuelle redaksjoner. 

 

 

3. Plan for studiet (studietilsynsforskriften § 7-2) 
3.1 Studiet skal ha et dekkende navn. 

Navnet på studiet er “Masterprogram i undersøkende journalistikk”, på engelsk er navnet “Master’s 

Programme in Investigative Journalism”.  

 

3.2 Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte jamfør Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det formuleres ett læringsutbytte for hvert studium.  

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totallæringsutbytte, definert i kunnskaper, 

ferdigheter og generell kompetanse, som beskrevet i mal for studieprogram: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

 har avansert kunnskap på fagområdet journalistikk og spesialisert innsikt i undersøkende 
journalistikk 

 har inngående kunnskap om den undersøkende journalistikkens rolle i samfunnet og i 
demokratiet 

 har inngående teoretisk og praktisk kunnskap om journalistikkens samfunnsoppdrag og om 
undersøkende journalistikk som sjanger og metode 

 har omfattende innsikt i norske samfunnsinstitusjoner, i offentlighetslov, personvern og 
presseetiske retningslinjer 
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 har inngående kritisk og analytisk kunnskap om metoder for datainnsamling, research og 
analyse i undersøkende journalistikk 

 har inngående kunnskap om teknologiske verktøy, databaser, og datajournalistikk 

 har inngående kunnskap om journalistisk historiefortelling og presentasjon på ulike 
plattformer  

 har inngåande kunnskap om forskning på undersøkende journalistikk og fagområdets 
vitenskapelige teorier og metoder  

 kan bruke kunnskap på nye områder i faget 

 kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i den undersøkende 
journalistikkens historie, metoder, egenart og plass i samfunnet 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

 har kritisk og kreativ kompetanse i idéutvikling og medieteknologiske tilnærminger på tvers 
av sjangrer og formater 

 har velutviklede og selvstendige praktiske og teoretiske ferdigheter i den undersøkende 
journalistikkens metoder 

 kan planlegge og gjennomføre undersøkende journalistikk-prosjekter og presentere disse 

 har dokumentert evne til selvstendig arbeid og kritisk refleksjon gjennom vitenskapelige 
vurderinger av eget og andres arbeid i undersøkende journalistikk 

 kan analysere eksisterende teorier, metoder og tolkninger innenfor fagområdet og kan 
arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning 

 har trening i  journalistiske vurderings- og kvalitetskriterier og i journalistisk etikk 

 har trening i vitenskapelige vurderings- og kvalitetskriterier og i forskningsetikk 

 kan nyttiggjøre seg relevante forskningsmetoder i praktisk rettede produksjoner 

 kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under 
veiledning og i tråd med gjeldende forskingsetiske normer 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

 kan analysere relevante fag-  og forskningsetiske problemstillinger 

 kan utvikle og gjennomføre avanserte journalistiske arbeidsoppgaver og prosjekter som 
gransker komplekse tema der informasjon og fakta av allmenn interesse med vilje har vært 
holdt borte fra innsyn 

 kan formidle omfattende selvstendig arbeid og kan praktisere journalistikkens 
uttrykksformer 

 kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor 
fagområdet, både med spesialister og et allment publikum 

 har kompetanse som journalist som særlig kvalifiserer for yrkesoppgaver i undersøkende 
journalistikk, alene og i team 

 kan bruke kunnskapene og ferdighetene til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og ny 
fagkunnskap, og å bruke denne kunnskapen i selvstendig og kreativ undersøkende 
journalistikk 

 kan bidra til nytenkning og innovasjon i undersøkende journalistikk 
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Begrunnelse for valg tatt i forbindelse med læringsutbyttebeskrivelser 

Læringsutbyttet er knyttet til anvendbar forståelse og erfaring med undersøkende journalistikk som 

tilnærming og form, samt det teoretiske og faglige rammeverket som er relevant i den 

sammenhengen. 

Læringsutbyttet reflekterer at kandidatene får en utdannelse som gjør dem spesielt kvalifisert for 

arbeid med undersøkende journalistikk i ulike varianter og former.   

Læringsutbyttet blir oppnådd gjennom et bredt spekter av pedagogisk opplegg der det blir lagt vekt 

på utvikling av både profesjonsorienterte ferdigheter og teoretiske og analytiske innsikter gjennom 

utforskende læring. Det legges opp til integrasjon av undervisningsformer som forelesninger, seminar 

og produksjoner gjennom tverrfaglig samarbeid og workshopdesign i store og små formater.  De ulike 

pedagogiske oppleggene vil introduseres og anvendes i forhold til relevans og aktualitet gjennom 

studiet, og i forhold til studentenes modenhet og utviklingstrinn.  

 

3.3 Studiets innhold og oppbygning skal samsvare med og være tilpasset 

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås 

Første semester tar studentene det obligatoriske innføringsemnet UJO 301 Samfunnsinstitusjoner og 

research. Emnet er tredelt, og gir konkret teoretisk og praktisk erfaring med sentrale perspektiver, 

forskningsmetoder og valg og analyse av data. Her vil spesielt bruken av nye teknologier i dette 

arbeidet stå sentralt. Dette speiler de nære relasjonene til de to andre profesjonsorienterte 

programmene, spesielt medie- og interaksjonsdesign. Emnet er på 30 studiepoeng, og dette åpner 

for pedagogisk fleksibilitet og muligheter for samarbeid på tvers av de profesjonsorienterte 

programmene, i forhold til disiplinprogrammene og i forhold til undervisningsopplegg med eksterne 

bidragsytere. 

Andre semester tar studentene det obligatoriske innføringsemnet UJO30, Prosjektdesign. Emnets 

mål er å gjøre studentene i stand til å planlegge, utvikle og gjennomføre et spesifikt masterprosjekt, 

enten alene eller sammen med studenter fra eget masterprogram, eller sammen med en av de to 

andre profesjonsorienterte masterprogrammene. Ettersom studentene oppfordres til gruppebaserte 

masterprosjekter, er det viktig at emnet ikke bare er et støtteseminar for utvikling av en 

prosjektskisse, men at det også har et fokus på hvordan gjennomføre og organisere prosjekter i 

team. Dette er noe studentene også vil dra nytte av senere.  

I andre semester er 15 studiepoeng valgfrie. Her kan studentene fritt velge et emne ved instituttet, 

SV-fakultetet eller ved andre fakultet ved UiB som gir anledning til faglig spesialisering.  

Gjennom første og andre semester på mastergraden følger studentene også en serie månedlige 

frokostseminar sammen med masterstudenter fra de andre profesjonsorienterte programmene, 

MASV-MIX og MASV-MAN, der de også diskuterer prosjektideer og initierer mulige samarbeid. 

Tredje og fjerde semester arbeider studentene med masterprosjektet, UJOU 350. Rekkefølgen på 

arbeidet med produksjonsdelen og teoridelen er valgfri. 
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3.4 Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset 

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås 

Undervisningen vil normalt bestå av workshops, seminar, veiledning og gruppearbeid i kombinasjon 

med prosessuelle tilbakemeldinger på arbeidet som gjøres. Mens masterprosjektene i disiplinfagene i 

stor grad er basert på selvstudier og veiledning, og der det er lite organisert undervisning, ønsker vi i 

UJOU350 å gi studentene møteplasser med faglærere og andre studentgrupper underveis i 

prosjektarbeidet. 

3.5 Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset 

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås 

Masteroppgaven er todelt, og består av en produksjonsdel og en teoridel som begge vurderes på 

selvstendig grunnlag og med bokstavkarakterer.  Studentenes faglige selvstendighet oppøves og 

støttes gjennom utvikling av prosjektplan som beskriver konsept, format og målgruppe for den 

undersøkende produksjonen, og utvikling av tema og prosjektplan for tiden teoretisk-analytisk 

oppgaven.. Deltakelse på workshops, teorioppgaver, research/data-oppgaver og gruppeprosjekter vil 

derfor i stor grad være obligatorisk.  

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

Arbeidslivsrelevans: 

Utdanningens fokus på koblingen mellom undersøkende journalistikk, ny teknologi, nye 

fortellerformer og omfattende innsikt i lovverk, personvern og samfunnets institusjoner, gjør 

studentene godt forberedt på et mangfold av utfordrende oppgaver i mediebransjen. Studiet 

kvalifiserer også for andre bransjer der man arbeider med komplekse sammenhenger og store 

kvalitative og kvantitative datamengder. 

Videre studier: 

Mastergraden kvalifiserer for forskning og undervisning. Den kvalifiserer til opptak til Ph.d.-graden i 

medievitenskap og relaterte fag. 

3.7 Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, 

som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart 

Studiet har kobling til forskning og faglig utviklingsarbeid gjennom den overordnete struktureringen 

av programmet og gjennom opplegg til kontinuerlig kvalitetsforbedring av opplegget. 

Studieprogrammet baserer seg på at ansvarlige undervisere for hvert enkelt emne jobber i team på 

tvers av de profesjonsorienterte programmene for å sikre optimal, forskningsbasert kvalitet. Forskere 

og undervisere fra de ulike forskningsprosjektene nevnt nedenfor trekkes regelmessig inn i 

undervisningen, og studenter vil også bli invitert inn i pågående forskningsprosjekter. 

Workshopmodellen som pedagogiske tilnærming er i stor grad utviklet på basis av pågående 

undervisningsutvikling og -forskning ved instituttet, og har kontinuerlig fagutvikling som 

utfordringspunkt for alle involverte undervisere. Det legges blant annet opp til workshops for å sikre 

god integrasjon av de ulike elementene i undervisningen.  Programmet er ellers sterkt faglig integrert 

i instituttets portefølje, og er en del av planene om samarbeid med partnerne i Media City Bergen og 
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mediebransjen ellers. I tillegg til praksislærere med bransjeerfaring ansatt på åremål vil vi inngå 

avtaler med bedriftene om undervisning knyttet til ulike workshops, samt etablere avtaler om 

utplassering av studentgrupper på ulike punkt i studieløpet. 

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

studiets nivå, omfang og egenart 

Internasjonale foredragsholdere vil inviteres til workshops i Norge. Studentene vil også få mulighet til 

å delta på seminar hos partnerinstitusjoner i utlandet, og vil kunne gjennomføre feltarbeid knyttet til 

arbeidet med masteroppgaven i utlandet.  

 

3.9 Hvis relevant (se veiledning): Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og 

tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet 

Studiet har tilgang til lokaler, bibliotekstjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser 

og arbeidsforhold for studentene på UiB sine fasiliteter i Media City Bergen. 

3.10 Vedleggsliste: 

Vedlegg til Plan for studiet: 
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet 

Vedlegg nr. 

Studieplan  med følgende vedlegg: 
- Emnebeskrivelser 
- Tekst til vitnemål/ Diploma Supplement 

1 
 
2 

Oversikt over muligheter for studentutveksling og internasjonalisering  

 

4. Fagmiljøet tilknyttet studiet 
4.1. Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik 

det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for ivareta den forskning og det faglige 

og kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres. 

Institutt for informasjons- og medievitenskap ble etablert i 2004, ved at de tidligere instituttene for 

informasjonsvitenskap og medievitenskap ble slått sammen. Instituttet driver forskning, undervisning 

og formidling innen informasjonsteknologi og medier. Fagmiljøet ved instituttet er tverrfaglig, og 

studerer IKT og medier med metoder og perspektiver fra samfunnsvitenskap, humaniora og 

teknologifag. Instituttet har 28 fast vitenskapelige stillinger, ca 20 stipendiater og postdoktorer og 12 

i administrativ og teknisk stab. Om lag 850 studenter er knyttet til vår portefølje med 

studieprogrammer. 

De profesjonsorienterte studieprogrammene omfatter bachelorprogram journalistikk, 

bachelorprogram i film- og TV-produksjon og bachelorprogram i nye medier. 

Disiplinstudieprogrammene omfatter bachelorprogram  i informasjonsvitenskap, bachelorprogram i 

medievitenskap, bachelorprogram i kognitiv vitenskap, bachelorprogram i informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi (IKT), masterprogram i medievitenskap og masterprogram i 

informasjonsvitenskap. 
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Fra høsten 2017 vil BT, BA, NRK, TV2 og Vizrt samt en rekke andre medie- og teknologiselskaper og 

deler av Institutt for informasjons- og medievitenskap bli samlokalisert i Lars Hillesgate. Den 

overordnede ambisjonen for medieklyngen Media City Bergen er: ”å skape et internasjonalt ledende 

miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet.”  Media City Bergen-prosjektet er 

en unik mulighet til å utvikle instituttets profesjonsorienterte utdanningstilbud og styrke vår faglige 

satsing på utdanning og forskning i skjæringspunktet mellom teknologi og innholdsproduksjon.  

Instituttet har utviklet seks nye studieprogrammer som utnytter vekselvirkningene mellom 

akademisk og praksisnær kunnskap, og samarbeid med andre fagmiljø både ved UiB og utenfor, med 

planlagt oppstart i Media City Bergen høst 2017: 

 BASV-JOU Bachelorprogram i journalistikk 

 MASV-JOU Masterprogram i undersøkende journalistikk 

 BASV-TVP Bachelorprogram i tv-produksjon 

 MASV-MAN Masterprogram i manusutvikling for serier 

 BASV-MIX Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign 

 MASV-MIX Masterprogram i avansert medie- og interaksjonsdesign 

De seks nye studieprogrammene vil være profesjonsorienterte universitetsutdanninger med 

undervisningssamarbeid, inkludert student-utplasseringer, med selskapene i Media City Bergen og 

også  andre bransjeaktører, i studieløpet.  

De forskningsbaserte studieprogrammene i journalistikk springer ut av undervisnings- og fagspesifikk 

forskning både ved eget institutt og eksisterende nasjonal og internasjonal forskning. Det legges opp 

til at hvert emne skal utformes og ledes av en vitenskapelig ansatt i samarbeid med en praksislærer. 

Studieplanene legger til rette for aktiv studentdeltakelse i forsknings- og innovasjonsprosjekter, 

underveis i studieløpet. En slik kobling vil stimulere studentenes nysgjerrighet og kreativitet, og slik 

bidra til viktige kompetanseutvikling for et arbeidsmarked i rask omstilling.  

Fasilitetene i MCB vil slik sett styrke forskningsbasert undervisning i studieprogrammene. MCB-

satsingen gir instituttet muligheter til å utvikle og styrke forskning innen områder som journalistikk 

og medieproduksjon, kommunikasjonsteknologi, interaksjonsdesign og formidling.  

De studentene som begynte på de tre eksiterende profesjonsorienterte bachelorprogrammene 

høsten 2016 vil få anledning til å fullføre utdanningen på det studieprogrammet de er tatt opp på.  

De nye studieprogrammene har oppstart høsten 2017. Studentene på både de nåværende og nye 

studieprogrammene har sin forankring i UiBs lokaler i Media City Bergen. 

Dette betyr at vi i de akademiske årene 2017/2018 og 2018/2019 tilbyr emner fra både de 

nåværende og de nye studieprogrammene. Instituttet har lagt planer for hvordan dette skal gjøres. 

Det legges og opp til gode ordninger for studenter som av ulike grunner har et forsinket studieløp. 

 

Instituttets profesjonsorienterte medieutdanninger 

Siden 2005 har instituttet tilbudt de tre bachelorprogrammene i journalistikk, nye medier, og i film / 

tv-produksjon, sammen med BA- og MA-programmene i medievitenskap og informatikk. Disse tre 
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profesjonsorienterte programmene har særlig forsøkte å reflektere Instituttets ambisjoner ved å 

kombinere teoretiske perspektiver med praktisk kompetanse, og dra nytte av de ulike disiplinene. De 

seks nye bachelor- og masterstudier som lanseres i 2017 har som mål å komme enda lengre. De vil 

ikke bare bidra til å realisere instituttets ambisjoner ved å utnytte kombinasjoner av kompetanse, 

men også dra veksler på kompetansen i Media City Bergen gjennom omfattende bransjesamarbeid. 

Instituttets betydelig engasjement i Media City Bergen er på mange måter en realisering av 

ambisjonene ved etableringen i 2004 da Informasjons- og vitenskap ble slått sammen. Ambisjonen 

var 1) å kombinere teknologiske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske tilnærminger til media og 

kommunikasjon, og 2) oppnå synergi basert på et mangfold av tilnærminger og perspektiver. Det nye 

instituttet spente fra matematiske og teknologiske kompetanse via sosiale vitenskapelige 

tilnærminger til estetisk og tekstlig analytisk kompetanse, og har siden utvidet og diversifisert videre. 

Kombinasjoner av disse kompetansene, tilnærminger og disiplinene ble ansett som spesielt viktig 

innenfor produktiv praksis på medie- og IKT-området Dette er blitt enda mer tydelig de siste årene, 

når faggrenser flyttes og tidligere separate kompetanser, for eksempel innen journalistikk, IKT og 

bildemedier, integreres:  

Når dokumentarfilm og tv-underholdning, IKT-baserte pedagogiske hjelpemidler, nettaviser, 

papiraviser, oppslagsverk eller hva det kan være skal produseres og distribueres, må en med 

nødvendighet kombinere alle de kompetansene vårt institutt nå rommer. Kunnskap om så 

vel programmering som tekst- og bildeanalyse kommer til anvendelse.  

Dette er en hovedgrunn til at det nye instituttet har satset spesielt på produksjonsorienterte 

bachelorprogram i tv-produksjon, nye medier og journalistikk, som alle er fullt ut basert på 

digital teknologi. Meningen er at disse studietilbudene også skal følges opp med forskning 

som har en tilsvarende orientering mot faglig integrasjon i produktiv praksis. (Infomedia, 

2006)  

Institutt har siden etableringen skapt et unikt forsknings- og utdanningsmiljø som skiller det fra andre 

sammenlignbare miljøer med samme faglige emneområder og disipliner, på nasjonalt og 

internasjonalt nivå. UiBs Media City Bergen-satsning er utviklet på bakgrunn av disse tverrfaglige 

forsknings- og undervisningsmiljøene. Målet er at Media City Bergen ”vil gi et miljø for praktisk 

medieutdanning og praksisnær forskning som er unikt ikke bare i Norge, men også internasjonalt.” 

(Universitetsstyret: Sak 4b 2013 møte 14.02.13). 

 

Instituttets fagmiljø og master i undersøkende journalistikk og bachelor i journalistikk 

Master i undersøkende journalistikk og Bachelor i journalistikk bygger på forskning- og 

undervisningskompetanse fra instituttets forskningsmiljøer og akademiske samarbeidspartnere, samt 

fagkompetanse fra lokal, nasjonal og internasjonal mediebransje. I likhet med de andre MCB-

studieprogrammene, vil flere av emnene ha et delt emneansvar mellom en vitenskapelig ansatt 

(professor/førsteamanuensis) og en praktiker. Dette er en modell vi mener vil være robust og gi 

fleksibilitet. 

Forskningsgrupper er instituttets primære faglige fora, og sammensetningen i dem er derfor faglig 

motivert. Forskningsgruppene fungerer som faglige katalysatorer for forskningsprosjekter, utvikling 
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av fagfelt og utdanning. Samtidig er forskningsgruppene en plattform for tverrfaglig samarbeid 

mellom de tre fagretninger instituttet er bygget opp rundt: samfunnsvitenskap, humaniora og 

teknologiutvikling. Instituttet har åtte forskningsgrupper, og flere vitenskapelige ansatte er medlem i 

mer enn en gruppe. Gruppene omfatter journalistikkforskning, Interaksjonsforskning, medieestetikk, 

mediebruk og publikumsstudier, medie-, ikt- og kulturpolitikk, logikk, informasjon og interaksjon, 

retorikk og semantiske og sosiale informasjonssystemer. 

Forskningsgruppen for journalistikkstudier har eksistert i ti år og består av 13 ansatte, inkludert 

professor Astrid Gynnild, leder for de to nye studieprogrammene, samt et varierende antall 

masterstudenter. Gruppen har tradisjonelt rekruttert medlemmer fra både de samfunnsvitenskapelig 

og humanistiske miljøene instituttet, og også fra informasjonsvitenskap. 

Forskningsgruppen studerer og tilnærmer seg journalistikk fra ulike perspektiver; politiske, etiske, 

sosiale, teknologiske, visuelle og auditive.. I tillegg fokuserer journalistikkforskningsgruppen på ulike 

journalistiske sjangrer, blant andre sport, kultur, magasin og krim.. I en kritisk og urolig periode for 

den journalistiske institusjonen,har forskergruppens ambisjon vært å gi gode evalueringer og 

analyser.  

Siden oppstart av bachelor i journalistikk i 2005 har Instituttet knyttet til seg en rekke kontakter i 

relevante redaksjonsmiljø som har bidratt med kompetanse i utdanningene, samt tilbudt studentene 

praksisplasser. Instituttet har også ansatt bransjefolk i prosentstillinger. Det eksisterende 

samarbeidet vil utvides betraktelig i de to nye utdanningene, og avtaler om studentutplassering og 

annet samarbeidet med bransjepartnere i Media City Bergen som NRK, TV2, BT, samt flere 

lokalaviser, skal inngås. 

 

4.2 Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for 

studiet. 

Det journalistiske/teknologiske fagmiljøet ved instituttet deltar i en rekke nasjonale og internasjonale 

nettverk med relevans for studiet. Fagmiljøet er blant annet aktiv deltaker i Nordisk 

samarbeidskomite for journalistikkutdanninger, et forum som samler de fleste 

journalistikkutdanningene i Norden til både konferanser og utvekslingssamarbeid. Ut fra dette 

miljøet springer også en ny antologi på over 300 sider, Becoming a Journalist (Nordicom 2016), med 

bidrag fra flere ved Instituttet.  Fagmiljøet er dessuten aktiv i det norske nettverket for 

journalistikkutdanninger, og har sensor-, undervisnings- og andre typer samarbeid med de fleste 

journalistikkutdanningene i Norge. Fagmiljøet har også samarbeid med andre journalistiske 

forskningsmiljø i Europa og USA.  

Medlemmer av det journalistiske fagmiljøet ved instituttet sitter videre i flere nasjonale og 

internasjonale forsknings- og fagfora, blant annet Rådet for anvendt medieforskning, mediehistorisk 

forening, og ulike utredningsgrupper. Det journalistiske forskningsmiljøet ved instituttet har initiert 

en rekke forskningsprosjekter og faginitiativ som i økende grad ligger i skjæringspunktet mellom 

journalistikk og teknologi, som de to nye studieprogrammene vil fokusere på. 

Prosjektet Responsible adoption of visual surveillance technologies in the news media (VisMedia) er 

finansiert av NFRs program SAMANSVAR. Prosjektet går fra 2015 til 2019, og ramme/innvilget beløp 
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er 24.200.000/18.800.000 NOK. Fokus for prosjektet er forskning på hvordan ansvarlig adopsjon av 

visuelle overvåkingsteknologier i nyhetsmedier kan optimaliseres og slik at  problemstillinger knyttet 

til personvern og etiske dilemmaer ivaretas. 

Deltakere fra Instituttet inkluderer professor og prosjektleder Astrid Gynnild, førsteamanuensis i 

informasjonsvitenskap Frode Guribye, professor i medievitenskap Lars Nyre, professor i 

informasjonsvitenskap Bjørnar Tessem, førsteamanuensis i medievitenskap Øyvind Vågnes og 

professor i journalistikk Martin Eide. Internasjonale partnere inkluderer University of Jyvaskylaa, 

University of Maryland, University of Texas og University of Virginia. 

Bergen Journalism Lab (J-Lab) er et faglig initiativ og redaksjonelt medium etablert ved Instituttet i 

2014. J-Lab skal inspirere til utvikling av journalistikken i Norge, både lokalt og nasjonalt med mål om 

å gjøre UiB til et sentrum for nye teknologiske løsninger. J-Lab ønsker å vise fram den teknologiske 

kreativiteten hos studenter, forskere, bransjefolk og samarbeidspartnere fra hele verden. J-LAB 

består i dag av denne nettavisa og ei langvarig seminarrekke. Prosjektleder er professor i 

medievitenskap, Lars Nyre, sammen med professor i informasjonsvitenskap, Bjørnar Tessem. Nyre er 

tidligere leder for bachelor i nye medier hvor han i samarbeid med leder for bachelor journalistikk-

programmet, professor Astrid Gynnild, har dyrket koblingen mellom journalistikk og teknologi i 

undervisningen og gjennom utvikling av prototyper på begge bachelorprogrammene. Dette 

samarbeidet vil utvides i de nye utdanningene i journalistikk og interaksjonsdesign. 

Instituttet er deltaker i et nytt EU-prosjekt i Horizon2020 knytta til innovative skriveverktøy for 

nyhetsjournalistikk. Navnet på prosjektet er INJECT - Innovation Journalism. Enhanced Creativity 

tools, og har oppstart i 2017. Prosjektet er et innovasjonsprosjekt som ligger under kategorien 

«Innovation Action» i H2020. Målet for slike prosjekter er å utvikle realistiske forretningsmodeller for 

prototyper som opprinnelig lages i akademia. Prosjektet baserer seg på et "toolkit" av ulike 

dataverktøy som skal hjelpa journalister til å bli mer kreative og effektive i det daglige 

nyhetsarbeidet. Meningen er at når en sak er skrevet med disse dataverktøyene, så har nyhetene 

flere relevante kilder, treffende lenker til relevante saker, og bedre grafisk-visuelt uttrykk enn før. 

Neil Maiden ved City University London er leder for prosjektet. Den norske delen utgår fra et 

samarbeid mellom Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB og M'Labs Bergen (tidligere 

MobileTech), pluss de tre lokalavisene Sunnhordland, Hordaland og Hallingdølen hvor teknologien 

skal prøves ut. Professor Lars Nyre ved UiB leder den norske delen, der også professor Astrid Gynnild, 

leder for de nye MCB-studieprogrammene i journalistikk, og professor Ole J. Mjøs, faglig leder for 

UiBs forsknings og undervisningsprogram i MCB, er med. Fra M'Labs deltar Joao Ribeiro og Christian 

Erichsen. 

Det NFR-finansierte prosjektet Journalistiske nyorienteringer undersøkte fra 2010-2014 studerte og 

analyserte hvordan utfordringer fra nettet endrer journalistikkens normative grunnlag, dens politiske 

økonomi, profesjonelle praksiser, demokratiske funksjoner og forholdet til publikum. Prosjektleder 

var professor Martin Eide. Mer enn 60 vitenskapelige publikasjoner har blitt publisert fra prosjektet 

og over 100 formidlingsaktiviteter. 

Prosjektet Kulturjournalistikkens offentlighet, ledet av professor Leif Ove Larsen og universitetslektor 

Karl Knapskog, studerer endringer i kulturjournalistikkens sjangrer og funksjoner – som formidler og 

http://www.uib.no/personer/Lars.Nyre
http://www.uib.no/personer/Bj%25C3%25B8rnar.Tessem
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som kulturell offentlighet sett I lys av endringer I kulturjournalistikkens rammevilkår. Prosjektet er 

finansiert av Rådet for anvendt medieforskning (RAM).  

Professor Martin Eide, professor Peter Larsen, professor Helge Østbye og førsteamanuensis Lars Arve 

Røssland deltok i firebinds-bokprosjektet Norsk presses historie (1660-2010) i regi av Norsk 

pressehistorisk forening.  

I 2014 leverte instituttet en søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). SFI-søknaden, 

Bergen Journalism Lab (BJL), i samarbeid med internasjonale forskningspartnere samt 

mediebedriftene i Media City Bergen, TV2, NRK, Bergens Tidende, Bergensavisen og Vizrt. Søknaden 

oppnådde svært god evaluering, men nådde ikke opp til finansiering. Det arbeides nå aktivt med en 

ny SFI-søknad med klyngepartnerne mot søknadsfristen i 2019. SFI-søknaden innebar et prosjekt på 

ca 240 mill kr. 

I tilknytning til realisering av medieklyngen Media City Bergen (MCB) i 2017, vil Universitetet i Bergen 

ta initiativ til å etablere et Senter for undersøkende journalistikk. Senterets formål vil være å utvikle 

og gjennomføre større journalistiske prosjekter i samarbeid mellom Universitetet, mediehusenes 

redaksjoner og andre journalistiske miljøer. Senteret vil også være en organisasjon for 

kompetanseutvikling og – overføring mellom akademia og praksisfeltet. 

Senteret vil videre inngå i en akademisk kontekst av medievitenskapelig forskning og innovasjon. Ved 

Institutt for informasjons- og medievitenskap er det internasjonalt anerkjente forskningsmiljø innen 

journalistikk og offentlighetsstudier. Instituttet har initiert og driver i dag flere prosjekter med stor 

relevans for senteret (se prosjektbeskrivelsen ovenfor).  

Instituttet har betydelig kompetanse på IT, og har en forskningsgruppe som utvikler ny kunnskap 

innen semantisk teknologi. Utvikling av programvare og teknikker for innhenting og bearbeiding av 

informasjon på internett og i sosiale medier, står sentralt. I 2013 forsvarte Eirik Stavelin den første 

avhandlingen i Norge på området datajournalistikk. Han er nå postdoktor ved instituttet på feltet IT 

og journalistikk. Dette er kompetanse som er uvurderlig for gravende journalister. Internett gir ny 

muligheter for datainnhenting og analyse. Samtidig åpner nettet for nye måter å samarbeide på 

globalt, noe Snowden-saken og The Panama Papers er gode eksempler på.  

Instituttet har siden 2006 drevet et eget nettmagasin, etablert med støtte blant annet fra Fritt ord. 

Vox Publica – et nettmagasin for demokrati og ytringsfrihet, har i dag en journalist ansatt i 20 %, 

finansiert av Institutt for informasjons- og medievitenskap. Instituttleder er ansvarlig redaktør, og 

flere ansatte er involvert som medredaktører og bidragsytere. Vox Publica har et nett av eksterne 

skribenter fra akademia og samfunnsliv, og utgjør i dag en unik plattform og arkiv for rapportering og 

analyse av ytringsfrihetsspørsmål nasjonalt og internasjonalt.  

Vi mener at den pågående forsknings- og utviklingsaktiviteten ved Instituttet støtter godt  opp om 

det nye masterprogrammet i undersøkende journalistikk.. Spesialiseringen i   arbeid med kritiske, 

langsiktige journalistiske prosjekt, der kritikkverdige forhold i samfunnet blir gransket gjennom 

dokumentasjon, avdekking av ukjente fakta, forhold og sammenhenger henger godt sammen med 

den øvrige porteføljen ved Instituttet.. Studentene vil få solid samfunnsforståelse og  teknologisk 

kompetanse. Områder som datajournalistikk, inklusive datainnhenting, databehandling og 

historiefortelling, samt kildekritikk, etikk og personvern, står sentralt. Studentene skal samarbeide 
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med redaksjonelle miljø om undervisning og journalistiske prosjekter. Masteroppgaven vil være et 

prosjekt i undersøkende journalistikk, fortrinnsvis gjennomført i samarbeid med et redaksjonelt miljø 

eller enkeltjournalister. Prosjektene kan utformes på tekst/bilde, radio og video, eller de kan være 

flermediale. Derfor er den tverrfaglige kompetansen ved Instituttet av stor verdi.  

 

4.3 Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved 

institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale 

delene av studiet. 

Bemanningsplanen for bachelor i journalistikk og master i undersøkende journalistikk er i tråd med 

dette kravet.  
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Appendix 

Tabell 1: Studenter og tilsatte (UiBs veiledning, pkt. 2.2) 
 

Tabellen skal gi grunnlag for å se det omsøkte studiets størrelse i forhold til fakultetets øvrige 
studietilbud.  
Oppgi tall fra siste mulige tellingstidspunkt (”X”) og sett dette inn i tabelloverskriftsraden (dvs. erstatt 

X’ene med årstall).  

Enheter og program 

Registrerte 

studenter 

2015 

Opptatte 

studenter i 

2015 

Kandidater i 

2015 

Vitenskapelige 

årsverk 

26.9.2016 

Ved fakultetet totalt 3310 2195 626 117 

Ved instituttet for det 

omsøkte studiet 

740 362 161 30 

Ved det omsøkte studiet      

     

  

Kommentar: 
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Tabell 2: Forventet antall studenter ved studiet (UiBs veiledning, pkt. 

2.2) 
 

Tabellen skal gi oversikt over studenttallet og rekrutteringsbehovet for det omsøkte studiet.  

Antall studenter ved det omsøkte studiet 
Studenter totalt 

første studieår 

Studenter totalt 

ved full drift 

Antall fulltidsstudenter 7-8 21-24 

Antall deltidsstudenter   

Antall nettstudenter   

 

Kommentar: 
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Tabell 3: Instituttets planer for faglig bidrag i studiet  
Tabellen skal gi en kvantitativ oversikt over fagmiljøet som skal bidra i studiet. Innsatsen til de 

ansatte oppgis i undervisningsprosent, ved oppstart og ved full drift.  

Samlet oversikt over planlagt dimensjonering av undervisningsressurser for studieprogrammet 

1 2 3 4 5 6 

Stillingskategori første 
studieår 

Samlet antall første 
studieår  

Samlet undervisnings-
prosent per 

stillingskategori første 
studieår 

Stillingskategori ved full 
drift 

Samlet 
antall ved 
full drift 

Samlet 
undervisningspros

ent per 
stillingskategori 

ved full drift 

Professor* 1 12,5 % Professor* 1 25 % 

Førsteamanuensis 1 10 % Førsteamanuensis 1 20 % 

Post doc 1 5 % Post doc 1 10 % 

Stipendiat   Stipendiat   

Praksisårsverk/timelærere
/universitetslektor 

I/T 25 % 
Praksisårsverk/timelærer
e/universitetslektor 

I/T 50 % 

Teknisk 1 5 % Teknisk 1 10 % 

*Inkluderer professor II 

Instituttleders vurdering av faglig robusthet og tilgjengelige undervisningsressurser i studiet.  

I instituttets ressursanalyse er det det skissert et behov for minimum 10 vitenskapelige stillinger og 

praksislærere tilsvarende 6,5 årsverk for å gi bemanning nødvendig for å ivareta undervisningen ved 

de 6 programmene slik den er beskrevet i studieplanene.  Instituttet har per i dag 8 vitenskapelige 

stillinger som går inn i programmene. 5 av disse er allerede finansiert av fakultetet, mens 3 er 

midlertidig finansiert av Universitetsdirektøren ut 2017. I tillegg går instituttet de to første årene inn 

med interne ressurser tilsvarende 2 årsverk ved å øke stabens undervisningsbelastning i en 

overgangsfase.  

I samarbeid med fakultets- og universitetsledelsen har instituttet oversendt et budsjettinnspill som 

vil sikre inndekning av stillingsressurser fra 2020 i tråd med instituttets ressursanalyse.  

Tre forhold er av betydning for å vurdere undervisningsressursene i disse programmene:  

For det første er undervisningsopplegget basert på delt emneansvar mellom vitenskapelig ressurs og 

praksislærerressurs. Dette sikrer en god balanse mellom vitenskapelig og praktisk kompetanse i 

enkeltemner, samtidig som det gir fleksibilitet i ressursbruk og tett oppfølging av studentene i de 

ulike delene av et emne.  

For det andre tilbyr instituttet i dag 3 BA programmer innen henholdsvis Journalistikk, Film- og tv-

produksjon, og Nye medier. Disse vil bli tilbudt parallelt med etablering av de nye programmene og 

gradvis faset inn i disse. Siste år for utgående program er 2019. Det innebærer at det vil være 

vanskelig å estimere nøyaktig samlet undervisningsprosent første studieår for programmene.  

For det tredje er de nye programmene faglig forankret i disiplinprogrammene i Medievitenskap og 

Informasjonsvitenskap, samt faglige interesser knyttet til særlig 3 forskningsgrupper ved Instituttet. 

Informasjonsvitenskapelig stab består pr 1.9.2016 av 11 vitenskapelige stillinger, hvorav 2 stillinger 

under tilsetting. Medievitenskapelig stab har samme dato 12 faste vitenskapelige stillinger, hvorav 1 
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for tiden er besatt som  universitetslektorvikariat.  I tillegg kommer 8 vitenskapelige  knyttet til de 

profesjonsorienterte fagene.  

Forskningsgruppen i Journalistikk er instituttets største, og består av 5 professorer og 2 

førsteamanuenser, 1 postdoktor og 3-4 stipendiater. Forskningsgruppen i Medieestetikk, som vil 

være knyttet i hovedsak til BA og MA i TV-produksjon, består av 3 professorer og 3 

førsteamanuenser, samt 1 stipendiat. Forskningsgruppen for interaksjon er en tverrfaglig gruppe 

med medlemmer fra informasjonsvitenskap og medievitenskap. Gruppen har for tiden 2 professorer, 

2 førsteamanuenser og 1 stipendiat. En ny førsteamanuensis på fagområdet er under tilsetting. 

Denne faglige forankringen i disiplinprogram og forskningsgrupper vil sikre tilstrekkelig robusthet til å 

tåle sykefravær og forskningsterminer. 

MA i journalistikk  

Ved oppstart vil programmet ha en stab på 1 vitenskapelige med professorkompetanse og 1 

førsteamanuensis med undervisningsoppgaver.  Ved oppstart disponerer programmet vitenskapelige 

ressurser tilsvarende 0,27 årsverk (460 timer), som skal dekke 2 emner á 30 studiepoeng.  

Ved full drift disponerer programmet 0,55 årsverk (930 timer). Dette gir ressurser tilsvarende 300 

timer masteroppgaveveiledning. Fordelt på 14 studenter gir dette vel 40 veiledningstimer pr 

masterstudent per år, som er noe under normtall for veiledningstid på disiplinprammet (50 timer pr 

år). Dette vurderes som rimelig, gitt faglig veiledning som vil gis av praksislærere.  

I tillegg kommer praktisk veiledning gitt av praksislærere og teknisk stab tilsvarende 0,6 årsverk. 

Instituttleder vurderer dette som meget tilfredsstillende.  

Det er ikke planlagt gjenbruk av hele emner fra disiplinprogrammet i medievitenskap. 
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1. Generelt om studiet 

 
I et medielandskap hvor teknologiske og økonomiske rammebetingelser endrer seg, og hvor 

redaktørstyrte mediers rolle som bærebjelker i det norske demokratiet utfordres, er rekruttering av 

mennesker med rett kompetansen avgjørende. Samtidig stiller denne utviklingen 

medieutdanningene overfor tilsvarende nye og omfattende utfordringer. 

Bachelorprogrammet i TV-produksjon spenner fra fiksjons- til faktaformat, fra tekniske til kreative 

fagfunksjoner, med undervisning som kombinerer akademiske perspektiv og praktiske øvinger og 

workshops. Bachelorprogrammet gir studentene allsidige kunnskaper og kompetanser for 

produksjon av tv-innhold. Studiet er praksisnært, og de mange produksjonene skal gi studentene 

kjennskap til et bredt spekter av sjangrer og formater, delvis i samarbeid med UiB sine partnere i 

Media City Bergen (MCB). Formålet med de mange og varierte øvingene, er å gi studentene solid 

mengdetrening. Grundig tilbakemelding fra den faglige staben gir en bratt læringskurve og sikrer 

bred produksjonskompetanse innen lyd- og bildemedia. 

Bachelorprogrammet i TV-produksjon søker å dyrke det produktive samspillet mellom teori og 

praksis. Selv om det er et praktisk orientert studium, har programmet også en klar akademisk profil. 

Det pedagogiske opplegget følger opp målene med studiet ved å fokusere på optimal integrering av, 

og vekselvirkning mellom, teori og praksis, og det blir lagt vekt på akademiske perspektiv og begrep 

som har relevans for det praktiske arbeidet. Studiet søker altså å utnytte to omstendigheter som til 

sammen gjør det unikt i nasjonal sammenheng: For det første, bransjenærheten, og for det andre, at 

det er et universitetsstudium.  Bachelorprogrammet ligger under Institutt for informasjons- og 

medievitenskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hele studieløpet vil være i nye lokaler i 

Media City Bergen 

I prosessen med å opprette dette programmet, har det vært innhentet innspill fra medie- og 

teknologibransjen, med særlig henblikk på å styrke arbeidslivsrelevansen, samt legge grunnlag for 

samarbeid om undervisning og praksis. De foreslåtte studieplanene er faglig og pedagogisk 

ambisiøse. Studieplanen har en god sammenheng mellom læringsmål og aktiviteter, og de er 

utformet med sikte på en tydelig progresjon i kompetanse.  

Emner på 30 sp er etablert som arbeidsmodell for de nye utdanningene. Vi mener dette bidrar til 

fleksibilitet både når det gjelder emnets innhold og hvordan teori og praksis best kan integreres i 

pakt med raske endringer i faget. 

Type studium: 

Typer laveregradsstudium (kryss av) 

x Bachelorgradsstudium 

o  Kortere studium på lavere grad som ikke fører til en grad 

(grunnutdanning), årsstudium 

o  Studieretning innenfor en bachelorgrad 

o  Fellesgrad 

o  Videreutdanning 

Type mastergradsstudium (kryss av) 

o  Mastergradsstudium 120 studiepoeng – § 3 
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o  Erfaringsbasert mastergradsstudium 90 studiepoeng – § 5 

o  Erfaringsbasert mastergradsstudium 120 studiepoeng - § 5 

o  Mastergradsstudium 300 studiepoeng 

o  Fellesgrad 

o  Videreutdanning 

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av) 

x Heltidsstudium 

o  Deltidsstudium 

x Campus-/stedbasert studium 

o  Samlingsbasert studium 

o  Nettstudium 

o  Nettstudium med samlinger 

 

 

Tabell som viser studiets oppbygning: 

Høst 
1 

TVP 
101  

MEPRO 100 Examen facultatum: Innføring i medieproduksjon 
(10 sp) 

EX PHIL (10 
sp) 

Vår 1 TVP102 - Det visuelle språket (30 sp) 

Høst 
2 

TVP103 - Konsept og manus for fiksjonsfortellinger og underholdningsformat (30 
sp) 

Vår 2 TVP104 - Konsept- og formatutvikling for dokumentariske sjangre (30 sp) 

Høst 
3 

TVP201 Utplassering/webserie (30 sp) 

Vår 3 TVP250 – Bacheloroppgave i TV-produksjon (30 sp) 

 

 

2. Grunnleggende forutsetninger for godkjenning 
(studietilsynsforskriften § 7-1) 

2.1 Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner skal være oppfylt.  

Det er ikke gitt egne rammeplaner for dette studiet og det fyller kravene til relevante forskrifter. 

2.2 Rekrutteringen av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og 

opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium. 

Det eksisterende bachelorprogrammet i Film- og TV-produksjon, med siste opptak høsten 2016, har 

hatt en opptaksramme på 22 studieplasser. Det har vært særdeles godt søkergrunnlag til studiet, 

med rundt 175 førstevalgssøkere i snitt de siste fem årene. Et stabilt studium og et tilfredsstillende 

læringsmiljø sikres dessuten gjennom tettere samarbeid med de to andre profesjonsorienterte 



44 
 

programmene. Opplegg til større og mindre moduler som kan tas på tvers av disse utdanningene gjør 

læringsmiljøet større og mer variert. 

2.3 For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige 

forhold av betydning for studentene. 

Praktiske øvelser i samarbeid med bransjeaktører, samt utplassering i bedrifter i og utenfor klyngen, 

er viktig for å sikre praksisnær og yrkesrelevant læring. Det er viktig å gi studentene kunnskap om 

bransjen, arbeidsmetoder og arbeidsvilkår for at de skal være attraktive arbeidstakere i mediefeltet.  

 
Praksis i studiet er i særdeleshet rettet mot klyngepartnerne i Media City Bergen; TV2, NRK, BT, BA og 

Vizrt. Institutt for informasjons- og medievitenskap har løpende dialog med partnerne fra MCB-

prosjektets oppstart i 2012, og ferdigstilte avtaler vil foreligge høsten 2016. Det er en forutsetning at 

praksisperiodene kvalitetssikres gjennom tett samarbeid mellom UiBs praksislærere og de 

mentorer/veiledere som redaksjonene forplikter seg til å oppnevne. Avtalene skal også sikre 

pedagogiske møtepunkter mellom utdanningen og kontaktpersoner i praksisredaksjonene.  

Studentene er utplassert i to måneder hos en mediebedrift som gir dem praktisk erfaring. Dette skjer 

i samarbeid med bransjeaktører i og utenfor Media City Bergen. Studentene skal levere en rapport 

med audiovisuell dokumentasjon om utplasseringsperioden. Før utplassering hos bedrifter 

gjennomføres praksisforberedelser som del av undervisningen, der studenter og samarbeidspartnere 

fra bransjen møtes. Målet er å sikre at alle studentene blir utplassert i et faglig relevant miljø med 

faglig relevante arbeidsoppgaver, og at bedriftene får inn motiverte og vel forberedte studenter. 

 

3. Plan for studiet (studietilsynsforskriften § 7-2) 

3.1 Studiet skal ha et dekkende navn. 

Navn på studiet er “Bachelorprogram i tv-produksjon”, på engelsk er navnet “Bachelor’s Programme 

in TV Production”. Det er en bredt orientert utdanning som legger vekt på å utvikle brede kunnskaper 

og ferdigheter i produksjon av TV-innhold. 

3.2 Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte jamfør Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det formuleres ett læringsutbytte for hvert studium. 

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totallæringsutbytte, definert i kunnskaper, 

ferdigheter og generell kompetanse, som beskrevet i mal for studieprogram: 

Kunnskaper 

 
Kandidaten: 

 har bred kunnskap om produksjonsprosesser fra idéutvikling til ferdig produksjon for tv 
 har god kunnskap om ulike tradisjoner, sjangre og format innenfor tv, samt deres narrative 

og stilistiske konvensjoner 
 har solid kunnskap om fortellerteknikk og dramaturgi 
 har inngående kunnskap om de ulike publiseringsplattformene og deres muligheter og 

begrensninger 
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 har god kunnskap om relevante aktører i mediebransjen sine standarder, strategier og 
aktuelle prioriteringer når det gjelder teknisk produksjon og utforming av innhold 

 har god kunnskap om akademiske begreper og perspektiv som er direkte og indirekte 
relevante for produksjon av ulike typer tv-innhold 

 har god kunnskap om markedsmessige og juridiske aspekt ved produksjon og distribusjon av 
tv-innhold. 

 har god innsikt i metodiske, etiske og opphavsrettslige problemstillinger i audiovisuelle 
produksjoner 

 
Ferdigheter 
 
Kandidaten: 

 kan planlegge og produsere ulike typer tv-innhold 
 kan utvikle ideer, konsepter og fortellinger for ulike typer tv-innhold 
 mestrer utstyr til opptak av tv-produksjoner, og kan tilpasse bruken av utstyret og deres 

virkemidler til innhold og sjanger 
 kan utføre de arbeidsoppgavene som ligger til sin spesialisering i regi, foto, redigering, 

produksjon eller lyd på bransjenivå. 
 kan grunngi tekniske og kreative valg på ulike stadium i en produksjonsprosess ut fra 

relevante faglige kriterium 
 mestrer ulike typer programvare i etterarbeidet 
 kan bruke ulike publiseringsplattformer og håndtere ulike filformat 
 kan reflektere over, og uttrykke seg om, det praktiske arbeidets håndverksmessige, etiske og 

estetiske dimensjoner 
 kan skrive og tenke akademisk, det vil si at kandidaten mestrer skriftlige akademiske 

konvensjoner, kan finne fram til relevante akademiske kilder, og bruke disse kildene analytisk 
 

 
Generell kompetanse 
 
Kandidaten: 

 har god innsikt i metodiske, etiske og opphavsrettslige problemstillinger i audiovisuelle 
produksjoner 

 forstår de ulike arbeidsrollene og (sam)arbeidsfordelingen på ulike typer tv-produksjoner 
 kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, alene og 

som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer 
 kan formidle sentralt fagstoff, slik som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, 

muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer 
 kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og 

gjennom det bidra til utvikling av god praksis 
 kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser 
 kan reflektere kritisk over egen praksis med utgangspunkt i akademiske perspektiv og 

tenkemåter 
 vurdere og analysere audiovisuelle produksjoner med utgangspunkt i deres estetiske og 

tekniske kvaliteter 
 
Begrunnelse for valg tatt i forbindelse med læringsutbyttebeskrivelser 

Læringsutbytteformuleringene reflekterer ambisjonen om å tilby en bredt orientert tv-faglig 

utdanning, med et sterkere innslag av spesialisering det siste året, der det faglige tyngdepunktet 

samlet sett ligger på mer kreativt/kunstnerisk fjernsynsinnhold. Ambisjonen er å gi studentene 
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allsidig kompetanse som gjør dem aktuelle og attraktive for store og små medieaktører som 

produserer audiovisuelt innhold. 

Læringsutbyttet blir oppnådd gjennom et bredt spekter av pedagogisk opplegg der det blir lagt vekt 

på utvikling av både profesjonsorienterte ferdigheter og teoretiske og analytiske innsikter gjennom 

utforskende og problembasert læring. Teknisk opplæring, praktiske øvelser og workshops, praktiske 

og teoretiske seminarer, skriftlige analyseoppgaver og refleksjonsnotat, pensumlitteratur og 

forelesinger sikrer at studentene tilegner seg de relevante kunnskapene og kompetansene. De ulike 

pedagogiske oppleggene vil introduseres og anvendes i henhold til relevans og aktualitet gjennom 

studiet, og i henhold til studentenes modenhet og utviklingstrinn.  

Den praksisnære undervisningen er basert på workshops, teknisk opplæring og seminar som 

forutsetter tett kontakt mellom underviser og student, noe som bidrar til en grundig oppfølging og 

høy gjennomføring. Studentene møter relevant forskning i undervisningen som vitenskapelig ansatte 

har ansvar for, og de møter faglig/kunstnerisk utviklingsarbeid i undervisningen og øvingene de har 

sammen med praksislærere og med partnere i og utenfor klyngen. Praktiske øvinger i samarbeid med 

bransjeaktører, samt utplassering i bedrifter i og utenfor klyngen, er viktig for å sikre praksisnær og 

yrkesrelevant læring. 

 

3.3 Studiets innhold og oppbygning skal samsvare med og være tilpasset 

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås 

Første semester: Studieplanen legger opp til at studentene på bachelorprogrammet i TV-produksjon 

skal få en felles introduksjon sammen med studentene på de foreslåtte bachelorprogrammene i 

medie- og interaksjonsdesign og journalistikk i faget MEPRO100. I løpet av det treårige 

bachelorstudiet skal studentene skrive mange tekster om medieproduksjon og – praksis. En innføring 

i skriving av akademiske tekster er derfor viktig i starten av studiet. Ved å koble akademisk skriving 

med en introduksjon til forskning på medieproduksjonsfeltet, får studentene en god innføring 

i sentrale tenkemåter for et profesjonsorientert universitetsstudium i mediefag. TVP101 - 

Introduksjon til TV-produksjon gir studentene opplæring innen det fagfeltet de har søkt seg inn på 

allerede fra første semester, noe vi tror vil øke motivasjonen og gjennomføringsgraden. 

Læringsutbyttet legger vekt på teknisk og praktisk basiskunnskap og basisferdigheter som må være 

på plass før studentene tar fatt på resten av studieløpet. 

Med unntak av bachelorgradens første semester bygger alle semester på 30 studiepoengemner som 

skaper fleksibilitet med tanke på det pedagogiske opplegget, og som gir muligheter for samarbeid på 

tvers av programmene og med disiplinprogrammene, eller med eksterne undervisningsopplegg. 

Samtidig som vi har satt fokus på at hver av utdannelsene har sin særegne profil og at studentene 

skal få undervisning som er relevant for profesjonene de utdannes innenfor, ønsker vi også å skape 

merverdi gjennom fellesaktiviteter på tvers av programmene. Med unntak av det introduserende 

ex.fac.-emnet MEPRO100, er det ikke lagt opp til felles programemner. I stedet har vi både på 

bachelor- og masternivå lagt opp til felles moduler som inngår i de større emnene, og som typisk 

organiseres som intensive workshops fremfor forelesningsrekker. 
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Andre semester tar studentene TVP 102 - Det visuelle språket. Kurset skal gi studentene teoretiske 

perspektiv på, og praktiske øvinger med, de levende bildenes og lydens ekspressive egenskaper. Det 

består av fire moduler, inkludert en innledende teoretisk modul. De øvrige tre er rettet mot lyd, klipp 

og foto/lys. Kunnskap om filmspråklige konvensjoner og virkemidler er en naturlig del av en tv-

utdanning. Øvinger og oppgaver der studentene får omsette denne kunnskapen i praksis hører 

naturlig med. 

Tredje semester tilbys emnet TVP 103 - Konsept og manus for fiksjonsfortellinger og 

underholdningsformat. Emnet består av tre moduler, hvor første modul er en forelesningsrekke om 

narrativ teori og dramaturgiske konvensjoner. I modul 2 vil praktiske skriveøvinger ta i bruk innsikter 

fra den teoretiske undervisningen. Modul 3 omhandler konsept og formatutvikling innenfor ulike 

underholdningsjangre i TV.  

Fjerde semester tar studentene TVP104- Konsept- og formatutvikling for dokumentariske sjangrer, 

som har samme tematiske innretning og oppbygging som TVP103, men der fokus er på 

faktasjangeren og ikke fiksjon. Akademiske forelesninger kombinert med formidling, studioavvikling 

og produksjon av en minidokumentar vil øve opp de praktiske ferdighetene i konsept- og 

manusutvikling for faktaproduksjoner. 

Femte semester tilbys emnet TVP201 - Utplassering/webserie skal gi studentene relevant 

arbeidserfaring gjennom utplassering hos samarbeidspartnere i og utenfor klyngen, å videreutvikle 

ferdighetene i manusutvikling, og å sikre studenten mer spesialisert kunnskap og ferdigheter 

innenfor en fagfunksjon gjennom workshopper og produksjon av en webserie.  

I sjette semester tar studentene emnet TVP250 - bacheloroppgave i TV-produksjon, som skal gi 

studentene ytterligere fordypning i deres fagfunksjon ved at hver gruppe spiller inn fire manus 

utviklet av masterstudentene i manusutvikling for serier. Manusene er til en webserie i fire deler på 

til sammen 40 minutter. Målet er å gi studentene praktisk-analytisk spisskompetanse innenfor en 

fagspesialisering, først gjennom tilrettelagte workshops og deretter gjennom arbeidet med 

produksjonen. Emnet legger også vekt på å fremme kunnskap og kompetanse om 

samarbeidsrelasjoner i arbeidet med serieproduksjoner. 

Studentene har hyppige innleveringer av særlig praktiske produksjoner. Samtidig skal studentene 

vurdere medstudentene sin innsats, og de får grundig tilbakemelding fra praksislærere/faglærere. 

Dette er hensiktsmessig ut fra at målet ikke er å «oppsummere» resultatet av en læringsprosess, 

men å kontinuerlig videreutvikle håndverksmessige ferdigheter i samspill med teoretisk kunnskap og 

akademiske perspektiv.  

 

 

 

3.4 Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset 

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås 

Det pedagogiske omdreiningspunktet for dette studiet er workshops og seminarer, der forelesninger, 

teoretiske forberedelser, oppgaver og oppgaveløsning integreres i et større hele. Med workshop 
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forstår vi en forberedelseskrevende, men dynamisk undervisningsform. En workshop består av en 

eller flere samlinger der deltakerne møtes for å utforske et tema fra ulike teoretiske og praktiske 

synsvinkler. Workshopmodellen gjør det mulig å ha varierte arbeidsformer og læringsmetoder 

innenfor en ramme. Den åpner for varierte tilnærminger til oppgaveløsning og diskusjon, og for mer 

fleksibilitet angående hvilke tema som settes på dagsorden gjennom semesteret. En fordel med 

workshops er også at de samsvarer både i intensitet og tilnærming med arbeidsmetoder som ofte 

brukes i kreative yrker som journalistikk, interaksjonsdesign og film-/TV-produksjon. Effektiviteten i 

workshops avhenger av at intensjon og mål er klarlagt for alle parter på forhånd, at alle parter møter 

forberedt til samlingene, og at deltakerne jobber intensivt og kollektivt for å nå målene de har blitt 

enige om. Workshops er arbeidskrevende fordi underviser må forberede integrerte pedagogiske 

opplegg, som kan bestå av forelesninger, diskusjoner, gruppeoppgaver, presentasjoner, øvinger osv.  

I tillegg vil det ofte være flere undervisere involvert i workshopen, særlig ved gruppeaktiviteter. De 

korte samlingene som er typiske for workshops gjør det imidlertid lettere å skaffe kvalifiserte 

lærekrefter. Underviserne blir ikke bundet opp gjennom hele semestret, men kan i stedet fokusere 

på ett tema over en eller flere dager, og gjesteforelesere kan inviteres til å bidra en time eller to.  

De fleste workshopene vil være programspesifikke, men vi ønsker også å organisere tematisk 

fleksible fellesworkshops. Disse vil ta utgangspunkt i kompetanser og tema som har felles relevans 

for de tre programmene, som f.eks. entreprenørskap, innovasjon, offentlighetslov og personvern, 

men også gi mulighet for studentene til å fokusere på det fagspesifikke. 

For å imøtekomme begge disse kravene, og samtidig utnytte fleksibiliteten som ligger i et fokus på 30 

studiepoengsemner, har vi valgt et opplegg der studentene har felles undervisning i mindre, ofte 

intensive, temamoduler på tvers av programmene. Slik fellesundervisning er lagt opp hvert semester 

så langt det er hensiktsmessig, og sørger dermed for at studentene har jevnlig kontakt gjennom 

studieløpet. Gjennom workshopformatet og problembasert læring i disse fellesmodulene ønsker vi at 

studentene skal bli kjent med hverandres fagfelt og forutsetninger, og dermed gi mulighet for å 

utvikle fellesprosjekter knyttet til bachelor- og masteroppgaver .  

I alle situasjoner der studentene har fellesundervisning på tvers av de profesjonsorienterte 

programmene eller sammen med disiplinprogrammene, skal studentene også få programspesifikk 

oppfølging. Dette skjer enten ved at det suppleres med undervisning som kontekstualiserer 

fellestemaene eller gir dybdekunnskap knyttet til deres eget program. En mulig måte å gjøre dette på 

er at vi ved etablering av de nye programmene tilbyr en modul eller workshop kun til ett 

studieprogram, men at vi etter et par gjennomkjøringer når vi har fått denne til å fungere godt, vil 

kunne åpne det også for ett eller begge de andre studieprogrammene. Dette er også aktuelt når det 

gjelder samarbeid med disiplinprogrammene: Vi starter med særlig programspesifikk undervisning, 

men kan etter hvert vurdere å integrere deler av eksempelvis forelesningene på et bestemt 

disiplinemne i en modul i de profesjonsrettede utdannelsene. 

  

 

3.5 Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset 

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås 

Ved dette studiet benyttes i stor grad obligatoriske arbeidskrav gjennom semesteret. Disse 

arbeidskravene må være oppfylt for å få lov til å gå opp til eksamen. Disse vurderingsformene bidrar 
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til jevn arbeidsmengde gjennom semestret og at de er hensiktsmessige i forhold til skissert 

læringsutbytte. De gir også studentene gode arbeidsvaner ved at en oppgave skal avsluttes og 

leveres før den neste påbegynnes, og det gir dem mulighet til å fokusere på læringsprosess heller enn 

på instrumentell eksamenslesing. Siden det er rask progresjon i studiet og de enkelte moduler og 

workshops bygger systematisk på hverandre, er mesteparten av undervisningsaktivitetene 

obligatoriske. Dette gjelder både seminarer og workshops, intern og ekstern praksis og påfølgende 

refleksjonsrapporter. Eksamensvurderinger veksler mellom bokstavskala og bestått/ikke bestått.  

Studentene får fortløpende tilbakemeldinger og godkjenninger på obligatoriske arbeidskrav, og 

dermed mulighet til kontinuerlig forbedring og utvikling av sine ferdigheter, kunnskaper og generelle 

kompetanse. Bacheloroppgaven karaktersettes. 

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

Arbeidslivsrelevans: 

Det samlede læringsutbyttet som studiet tilbyr gir kandidaten et bredt teknisk og håndverksmessig 

register innen audiovisuell medieproduksjon, og det tette samarbeidet med bransjen, kombinert 

med den akademiske ballasten, gir studentene etterspurt kompetanse i mediebransjen. Koblingen 

mellom tradisjonelle og nye medier gjør studentene i stand til å operere i svært varierte 

yrkesretninger innen medie-, kunst-, kommunikasjons- og informasjonsfeltet. 

Videre studier: 

Studiet kvalifiserer studenten for opptak til masterprogrammet i manusutvikling for serier. 

3.7 Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, 

som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart 

Studiet har kopling til forskning og faglig utviklingsarbeid gjennom opplegg til kontinuerlig 

kvalitetsforbedring av programmet. Studieprogrammet baserer seg på at ansvarlige undervisere for 

hvert enkelt emne jobber i team på tvers av de profesjonsorienterte programmene for å sikre 

optimal, forskningsbasert kvalitet. Forskere og undervisere fra de ulike prosjektene nevnt nedenfor 

trekkes regelmessig inn i undervisningen, og studenter vil også bli invitert inn i pågående 

forskningsprosjekter. Workshopmodellen, som den pedagogiske tilnærmingen i stor grad er basert 

på, har kontinuerlig fagutvikling som utfordringspunkt for alle involverte undervisere. Det legges opp 

til workshops på workshops. Programmet er ellers sterkt faglig integrert i instituttets portefølje, og er 

en del av planene om samarbeid med partnerne i Media City Bergen og mediebransjen ellers. I tillegg 

til praksislærere med bransjeerfaring ansatt på åremål, vil vi inngå avtaler med bedriftene om 

undervisning knyttet til intensive workshops, samt etablere avtaler om utplassering av 

studentgrupper på ulike punkt i studieløpet. 

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

studiets nivå, omfang og egenart 

Bachelorstudenter i tv-produksjon som ønsker å ta et semester i utlandet kan gjøre dette i fjerde 

semester. Mellom nordiske universitet og universitet i EU-land skjer organisert utveksling først og 

fremst gjennom Nordplus- og Erasmus-samarbeidet.  



50 
 

SV-fakultetet og instituttet har i tillegg egne utvekslingsavtaler med utdanningsinstitusjoner over 

hele verden. Instituttet har generelle og programspesifikke avtaler med blant annet London 

Metropolitan University, Roskilde Universitet, Universidad de Alicante, Universidad de Granada, 

Università degli Studi di Bologna, Universitat Autónoma de Barcelona, Universitat de València, 

Université Paris Nord, University of Maribor, Universität Mannheim, Universität Salzburg og 

Københavns Universitet. Studenter ved det eksisterende bachelorprogrammet i journalistikk har 

deltatt på utveksling til blant annet University of Melbourne, University of Newcastle, London 

Metropolitan University, Hong Kong Baptisk University, København Universitet og Freie Berlin.  

Norske studenter kan inkludere emner  fra andre land i den norske graden sin. Dette krever at 

programmet emnene er godkjent av Universitetet på forhånd. Målet med eEt delstudium i utlandet 

bør være at det er relevant for det norske bachelorprogrammet i tv-produksjon, slik at studentene er 

sikret det læringsutbyttet som er skissert for studiet som helhet. Studentene blir derfor oppmuntret 

til å planlegge delstudium i utlandet i samråd med faglærer og studiekonsulent. 

3.9 Hvis relevant (se veiledning): Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og 

tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet 

Studiet har tilgang til lokaler, bibliotekstjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser 

og arbeidsforhold for studentene i UiB sine fasiliteter i Media City Bergen. 

3.10 Vedleggsliste: 

Vedlegg til Plan for studiet: 
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet 

Vedlegg nr. 

Studieplan  med følgende vedlegg: 
- Emnebeskrivelser 
- Tekst til vitnemål/ Diploma Supplement 

1 
 
2 

Oversikt over muligheter for studentutveksling og internasjonalisering  

 

4. Fagmiljøet tilknyttet studiet 

 
4.1. Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik 

det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige 

og kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres. 

Institutt for informasjons og medievitenskap ble etablert i 2004, ved at de tidligere instituttene for 

informasjonsvitenskap og medievitenskap ble slått sammen. Instituttet driver forskning, undervisning 

og formidling innen informasjonsteknologi og medier. Fagmiljøet ved instituttet er tverrfaglig, og 

studerer IKT og medier med metoder og perspektiver fra samfunnsvitenskap, humaniora og 

teknologifag. Instituttet har 28 fast vitenskapelige stillinger, ca 20 stipendiater og postdoktorer og 12 

i administrativ og teknisk stab. Om lag 850 studenter er knyttet til vår portefølje med 

studieprogrammer. 

De profesjonsorienterte studieprogrammene: 

 Bachelorprogram i film- og TV-produksjon, 

 Bachelorprogram i journalistikk 

 Bachelor i nye medier. 
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Disiplinstudieprogrammene: 

 Bachelor i informasjonsvitenskap,  

 Bachelor i medievitenskap,  

 Bachelor i kognitiv vitenskap,  

 Bachelor i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT),  

 Master i medievitenskap 

 Master i informasjonsvitenskap 

Fra høsten 2017 vil BT, BA, NRK, TV2, Vizrt, samt en rekke andre medie- og teknologiselskaper og 

deler av Institutt for informasjons- og medievitenskap bli samlokalisert i et stort medietun i Lars 

Hillesgate. Den overordnede ambisjonen for Media City Bergen er: ”å skape et internasjonalt ledende 

miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet.”  

Media City Bergen-prosjektet er en unik mulighet til å utvikle instituttets profesjonsorienterte 

utdanningstilbud og styrke vår faglige satsing på utdanning og forskning i skjæringspunktet mellom 

teknologi og innholdsproduksjon.  

Instituttet har utviklet seks nye studieprogrammer som utnytter vekselvirkningene mellom 

akademisk og praktisk kunnskap, og samarbeid med andre fagmiljø både ved UiB og utenfor, med 

planlagt oppstart i Media City Bergen høst 2017: 

 BASV-JOU Bachelorprogram i journalistikk 

 MASV-JOU Masterprogram i undersøkende journalistikk 

 BASV-TVP Bachelorprogram i tv-produksjon 

 MASV-MAN Masterprogram i manusutvikling for serier 

 BASV-MIX Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign 

 MASV-MIX Masterprogram i avansert medie- og interaksjonsdesign 

Det nye studieprogrammet i TV-produksjon er forskningsbasert. Programmene springer ut av 

undervisnings- og fagspesifikk forskning både ved eget institutt og er basert på eksisterende nasjonal 

og internasjonal forskning. Det legges opp til at hvert emne på 30 studiepoeng skal utformes og ledes 

av en vitenskapelig ansatt i samarbeid med en praksislærer. Studieplanene legger til rette for aktiv 

studentdeltakelse i forsknings- og innovasjonsprosjekt, samtidig som forskningsprosjekt og  

-resultater skal mobiliseres i undervisningen. En slik kobling vil stimulere studentenes nysgjerrighet 

og kreativitet, og slik gi viktige kompetanser for et arbeidsmarked i rask omstilling.  

Slik sett vil fasilitetene i MCB styrke forskningsbasert undervisning i studie-programmene. MCB-

satsningen gir instituttet muligheter til å utvikle og styrke forskning innen områder som 

medieproduksjon, kommunikasjonsteknologi, interaksjonsdesign og formidling.  

Faglig samarbeid mellom programmene er viktig for kvalitetssikringen og videreutviklingen av de nye 

studiene. Dette ivaretas dels gjennom felles innføringsemne i medieproduksjon og teknisk opplæring, 

dels gjennom tverrfaglige arbeidsseminar rundt sentrale tema. Av faglige og ressursmessige hensyn 

er det vesentlig at det utvikles samarbeid mellom aktivitetene i MCB og disiplinprogrammene og 

samspill med de ulike relevante fagmiljøene på og utenfor instituttet. Samtidig legges det til rette for 

dialog og samarbeid mellom de ulike studentgruppene på instituttet, og en plan for dette skal være 

på plass i god tid før oppstart.  
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De nåværende studieprogrammene legges ned, og har ikke opptak høsten 2017. De studentene som 

begynte på de tre eksisterende profesjonsorienterte bachelorprogrammene høsten 2015 og høsten 

2016 skal få anledning til å fullføre utdanningen på studieprogrammene de ble tatt opp på. Det vil si 

at studenter som tas opp høsten 2016 vil fullføre bachelorgraden på de nåværende programmene 

våren 2019.  

De nye studieprogrammene har oppstart høsten 2017. Studentene på både de nåværende og nye 

studieprogrammene har sin forankring i UiBs lokaler i Media City Bergen. 

Dette betyr at vi i de akademiske årene 2017/2018 og 2018/2019 tilbyr emner fra både de 

nåværende og de nye studieprogrammene. Instituttet har lagt planer for hvordan dette skal gjøres. 

Det legges og opp til gode ordninger for studenter som av ulike grunner har et forsinket studieløp. 

Instituttets profesjonsorienterte medieutdanninger 

Siden 2005 har instituttet tilbudt de tre bachelorprogrammene i journalistikk, nye medier, og i film / 

tv-produksjon, sammen med BA og MA programmene i medievitenskap og informatikk. Disse tre 

profesjonelle programmene har særlig forsøkte å reflektere ambisjonene til institutt ved å kombinere 

teoretiske perspektiver med praktisk kompetanse, og dra nytte av de ulike disiplinene. De seks nye 

bachelor- og masterstudier lansert i 2017 vil ikke bare bidra til å realisere instituttets ambisjoner ved 

å utnytte kombinasjoner av kompetanse, men også ressursene i Media City Bergen, gjennom 

omfattende bransjesamarbeid. 

Instituttets betydelig engasjement i Media City Bergen er på mange måter en realisering av 

ambisjonene ved etableringen i 2004 da Informasjons- og vitenskap ble slått sammen. Ambisjonen 

var 1) å kombinere teknologiske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske tilnærminger til media og 

kommunikasjon, og 2) oppnå synergi basert på et mangfold av tilnærminger og perspektiver. Det nye 

instituttet spente fra matematisk og teknologisk kompetanse via samfunnsvitenskapelige 

tilnærminger til estetisk og tekstanalytisk kompetanse, og har siden utvidet og diversifisert videre. 

Kombinasjoner av disse kompetansene, tilnærmingene og disiplinene ble sett på som spesielt viktig 

for produktiv praksis på medie- og IKT-området:  

Når dokumentarfilm og tv-underholdning, IKT-baserte pedagogiske hjelpemidler, nettaviser, 

papiraviser, oppslagsverk eller hva det kan være skal produseres og distribueres, må en med 

nødvendighet kombinere alle de kompetansene vårt institutt nå rommer. Kunnskap om så 

vel programmering som tekst- og bildeanalyse kommer til anvendelse.  

Dette er en hovedgrunn til at det nye instituttet har satset spesielt på produksjonsorienterte 

bachelorprogram i tv-produksjon, nye medier og journalistikk, som alle er fullt ut basert på 

digital teknologi. Meningen er at disse studietilbudene også skal følges opp med forskning 

som har en tilsvarende orientering mot faglig integrasjon i produktiv praksis. (Infomedia, 

2006)  

Institutt har siden etableringen skapt et unikt forsknings- og utdanningsmiljø som fra starten av 

skiller det fra andre sammenlignbare miljøer med samme faglige emneområder og disipliner, på 

nasjonalt og internasjonalt nivå. UiBs Media City Bergen-satsning er utviklet på bakgrunn av disse 

tverrfaglige forsknings- og undervisnings miljøene. Målet er at Media City Bergen ”vil gi et miljø for 
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praktisk medieutdanning og praksisnær forskning som er unikt ikke bare i Norge, men også 

internasjonalt.” (Universitetsstyret: Sak 4b 2013 møte 14.02.13). 

Instituttets fagmiljø og bachelor i TV-produksjon og master i manus-utvikling 

Både Bachelorprogrammet i TV-produksjon og det tilhørende Masterprogrammet i manusutvikling 

bygger på forsknings- og undervisningskompetanse fra instituttets forskningsmiljøer og akademiske 

samarbeidspartnere, samt fagkompetanse fra lokal, nasjonal og internasjonal mediebransje. I likhet 

med de andre MCB-studieprogrammene, vil flere av emnene ha et delt emneansvar mellom en 

vitenskapelig ansatt (professor/førsteamanuensis) og en praktiker. Dette er en modell vi mener vil 

være robust og gi fleksibilitet. 

Forskningsgrupper er instituttets primære faglige fora, og sammensetningen av dem er derfor faglig 

motivert. Forskningsgruppene fungerer som faglige katalysatorer for forskningsprosjekter, utvikling 

av fagfelt og utdanning. Samtidig er forskningsgruppene en plattform for tverrfaglig samarbeid 

mellom de tre fagretningene instituttet er bygget opp rundt: samfunnsvitenskap, humaniora og 

teknologiutvikling. Instituttet har åtte forskningsgrupper, og flere vitenskapelige ansatte er medlem i 

mer enn en gruppe: 

 Journalistikkforskning 

 Interaksjonsforskning 

 Medieestetikk 

 Mediebruk og publikumsstudier 

 Medie-, ikt- og kulturpolitikk 

 Logikk, informasjon og interaksjon 

 Retorikkgruppen 

 Semantiske og sosiale informasjonssystemer 

Forskningsgruppen for medieestetikk ved instituttet har rundt 12 medlemmer, og sentral 

kompetanse innen analyse av medienes tekster på ulike nivåer. Gruppens medlemmer forsker blant 

annet på film og fjernsyn, dataspill og politisk retorikk. Med utgangspunkt i de humanvitenskapelige 

områdene av medievitenskapen studerer gruppen bildespråk og retorikk, sjangere, medieteknologier 

og interaksjonsformer. Forskningsinteressene spenner vidt, fra massemedier og populærkultur til 

kunst og politikk, og gruppens kompetanse vil være viktig for de to utdanningsprogrammene: 

Bachelor i tv-produksjon og Master i manusutvikling for serier. 

Professor Erlend Lavik er leder for de to nye studieprogrammene og medlem av forskningsgruppen. 

Han har kompetanse innen feltene tv-serier, produksjonsstudier, filmhistorie, filmanalyse, filmteori, 

kulturkritikk, video essays, opphavsrett, kulturteori, hermeneutikk og estetisk filosofi. Han har blant 

annet publisert boken TV-serier: ”The Wire” og den tredje gullalderen, og var sentral forsker i det 

internasjonale forsknings-prosjektet "Of Authorship and Originality. Reclaiming Copyright in Support 

of Creative Collaboration in the Digital Environment", hvor instituttet hadde en av tre prosjektledere. 

Prosjektet utforsket opphavsrettslige problemstillinger på mediefeltet, og var et samarbeid mellom 

tre sterke fagmiljøer innen juss og medievitenskap/filosofi: Institute for Information Law, University 

of Amsterdam; Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB, og Centre for Intellectual Property 

and Information Law, University of Cambridge. Prosjektet var finansiert av programmet Humanities 

in the European Research Area (HERA) under European Science Foundation (ESF). Ett biprodukt av 
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prosjektet var Laviks bok Forfatterskap i TV-drama, som sprang ut av en produksjonsstudie av 

manusarbeidet med NRK-serien Kampen for tilværelsen. 

Førsteamanuensis Øyvind Vågnes vil ha et særlig ansvar for masterprogrammet i manusutvikling for 

serier. Han har kompetanse innen kreativ skriving, manusutvikling, medieestetikk og litteraturteori, 

publisert flere bøker internasjonalt, og har skrevet tre romaner. Professor Ole J. Mjøs er faglig leder 

for UiBs forsknings- og undervisningsprogram i Media City Bergen. Han arbeider særlig innen feltet 

internasjonalisering og globalisering av medie- og kulturindustriene – inkludert fjernsynssektoren, og 

har skrevet flere bøker om dette temaet. Han har og bakgrunn fra TV-dokumentarproduksjon.. 

Instituttets forskningsgruppe for medie-, ikt- og kulturpolitikk dekker og tema og har kompetanse 

som er relevant for de to studieprogrammene. Gruppens medlemmer analyserer samtidige og 

historiske politiske spørsmål knyttet til kulturområdet, medier og ikt, med henblikk på 

konsekvensene for en demokratisk offentlighet. Gruppens medlemmer forsker blant annet på 

digitaliseringen av mediene, kringkasting, kulturfeltet, mediepolitikk og medieøkonomi, og 

ukepressen.  

Videre, har instituttet siden oppstart av bachelor i tv/film i 2005 knyttet til seg en rekke kontakter i 

fjernsyns- og filmbransjen som har bidratt med kompetanse i utdanningene på timebasis. Instituttet 

har og ansatt bransjefolk i prosentstillinger. Dette samarbeidet vil utvides betraktelig i de to nye 

utdanningene, og avtaler om studentutplassering og annet samarbeidet med bransjepartnere i 

Media City Bergen som NRK, TV2 og produksjonsselskapet ITV, samt eksterne film- og fjernsyns-

produksjonsselskaper i Bergensområdet, skal inngås. 

 

4.2 Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for 

studiet. 

Flere av medlemmene i forskningsgruppen for medieestetiske fag – flere som og er involvert i 

undervisning på BA i tv-produksjon – har en særskilt interesse i det tverrfaglige feltet visuell kultur, 

blant annet i forlengelsen av aktivitetene ved det internasjonale forskningssenteret Nomadikon. 

Nomadikon, finansiert av Bergen Forsknings Stiftelse, og ledet av professor Asbjørn Grønstad, var en 

tverrfaglig forskningsgruppe og et senter for bildestudier og visuell estetikk ved Institutt for 

informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Senteret ble lansert høsten 2008 med 

prosjektet New Ecologies of the Image (2008-2012). Nomadikon bestod av et kjerneteam av forskere 

ved instituttet, internasjonale samarbeidspartnere, og et globalt nettverk av forskere innen visuell 

kultur-feltet. 

Som del av styrkingen av fagmiljøet har instituttet ansatt en forsker i professor II-stilling. John Ellis er 

ansatt i professor II-stilling i perioden 2016-2018. Han skal ha en særlig viktig rolle i den faglige 

utviklingen av forskning på fjernsyn og kringkasting, samt i utviklingen av de to 

utdanningsprogrammene i Media City Bergen. Han er professor ved Department of Media Art, Royal 

Holloway University of London. Ellis har skrevet en rekke sentrale bøker og standardverk om 

fjernsynsmediet som industri, tekst og kulturell form. I de siste årene har han arbeidet mye med 

dokumentarsjangeren, med hva digitaliseringen betyr for produksjonsmåten i fjernsyn og med 

utvikling av tv-historiske arkiv. Han har ledet flere EU-prosjekt og britiske forskningsprosjekt, og ble i 
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2012 tildelt et ERC Advanced Grant fra European Research Council, som strekker seg fra 2012-2018. 

Prosjektet, med tittel ADAPT, handler om bruk av teknologi innen fjernsyn gjennom historien. Ellis 

har og produsert rundt 100 dokumentarfilmer. 

Leder for forskningsgruppen for medie-, ikt- og kulturpolitikk, professor Jostein Gripsrud, fikk 

innvilget NFRs Toppforsk-stipend for prosjektet, The Immigration Issue in Scandinavian Public 

Spheres 1970-2015 (SCANPUB). Prosjektet går over perioden 2016-2019, med ramme/innvilget på 

35.307 000/12.184 000 NOK. Prosjektet tar utgangspunkt i en generell observasjon om at de 

skandinaviske landene Danmark, Norge og Sverige, til tross for sine likheter og nære bånd, har hatt 

en høyst ulik offentlig debatt om innvandring. Landene har også over tid utviklet svært ulik politikk 

på området. Spørsmålet er hvordan dette kan ha seg. Akademiske partnere i prosjektet kommer fra 

Stockholms Universitet, NTNU, UiO, New York University, Paris Tech, mfl. 

 

4.3 Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved 

institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale 

delene av studiet. 

Bemanningsplanen for bachelor i TV-produksjon og master i manusutvikling for serier er i tråd med 

dette kravet.  
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Appendix 

Tabell 1: Studenter og tilsatte (UiBs veiledning, pkt. 2.2) 
 

Tabellen skal gi grunnlag for å se det omsøkte studiets størrelse i forhold til fakultetets øvrige 
studietilbud.  
Oppgi tall fra siste mulige tellingstidspunkt (”X”) og sett dette inn i tabelloverskriftsraden (dvs. erstatt 

X’ene med årstall).  

Enheter og program 

Registrerte 

studenter 

2015 

Opptatte 

studenter i 

2015 

Kandidater i 

2015 

Vitenskapelige 

årsverk 

26.9.2016 

Ved fakultetet totalt 3310 2195 626 117 

Ved instituttet for det 

omsøkte studiet 

740 362 161 30 

Ved det omsøkte studiet      

     

  

Kommentar: 

 



57 
 

Tabell 2: Forventet antall studenter ved studiet (UiBs veiledning, pkt. 

2.2) 
 

Tabellen skal gi oversikt over studenttallet og rekrutteringsbehovet for det omsøkte studiet.  

Antall studenter ved det omsøkte studiet 
Studenter totalt 

første studieår 

Studenter totalt 

ved full drift 

Antall fulltidsstudenter 20 60 

Antall deltidsstudenter   

Antall nettstudenter   

 

Kommentar: 
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Tabell 3: Instituttets planer for faglig bidrag i studiet  
Tabellen skal gi en kvantitativ oversikt over fagmiljøet som skal bidra i studiet. Innsatsen til de 

ansatte oppgis i undervisningsprosent, ved oppstart og ved full drift.  

Samlet oversikt over planlagt dimensjonering av undervisningsressurser for studieprogrammet 

1 2 3 4 5 6 

Stillingskategori 
første studieår 

Samlet antall 
første studieår  

Samlet 
undervisnings-

prosent per 
stillingskategori 
første studieår 

Stillingskategori 
ved full drift 

Samlet 
antall 

ved full 
drift 

Samlet 
undervisnings

prosent per 
stillingskateg

ori ved full 
drift 

Professor* 4 25 % Professor* 4 70 % 

Førsteamanuensis 1 10 % Førsteamanuensis 2 25 % 

Post doc 
  

Post doc 
  

Stipendiat     Stipendiat     

Praksisårsverk/time
lærere/universitets
lektor 

I/T 50 % 
Praksisårsverk/ti
melærere/univers
itetslektor 

I/T 150 % 

Teknisk 1 10 % Teknisk 1 20 % 

*Inkluderer professor II 

Instituttleders vurdering av faglig robusthet og tilgjengelige undervisningsressurser i studiet.  

I instituttets ressursanalyse er det det skissert et behov for minimum 10 vitenskapelige stillinger og 

praksislærere tilsvarende 6,5 årsverk for å gi bemanning nødvendig for å ivareta undervisningen ved 

de 6 programmene slik den er beskrevet i studieplanene.  Instituttet har per i dag 8 vitenskapelige 

stillinger som går inn i programmene. 5 av disse er allerede finansiert av fakultetet, mens 3 er 

midlertidig finansiert av Universitetsdirektøren ut 2017. I tillegg går instituttet de to første årene inn 

med interne ressurser tilsvarende 2 årsverk ved å øke stabens undervisningsbelastning i en 

overgangsfase.  

I samarbeid med fakultets- og universitetsledelsen har instituttet oversendt et budsjettinnspill som 

vil sikre inndekning av stillingsressurser fra 2020 i tråd med instituttets ressursanalyse.  

Tre forhold er av betydning for å vurdere undervisningsressursene i disse programmene:  

For det første er undervisningsopplegget basert på delt emneansvar mellom vitenskapelig ressurs og 

praksislærerressurs. Dette sikrer en god balanse mellom vitenskapelig og praktisk kompetanse i 

enkeltemner, samtidig som det gir fleksibilitet i ressursbruk og tett oppfølging av studentene i de 

ulike delene av et emne.  

For det andre tilbyr instituttet i dag 3 BA programmer innen henholdsvis Journalistikk, Film- og tv-

produksjon, og Nye medier. Disse vil bli tilbudt parallelt med etablering av de nye programmene og 

gradvis faset inn i disse. Siste år for utgående program er 2019. Det innebærer at det vil være 

vanskelig å estimere nøyaktig samlet undervisningsprosent første studieår for programmene.  
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For det tredje er de nye programmene faglig forankret i disiplinprogrammene i Medievitenskap og 

Informasjonsvitenskap, samt faglige interesser knyttet til særlig 3 forskningsgrupper ved Instituttet. 

Informasjonsvitenskapelig stab består pr 1.9.2016 av 11 vitenskapelige stillinger, hvorav 2 stillinger 

under tilsetting. Medievitenskapelig stab har samme dato 12 faste vitenskapelige stillinger, hvorav 1 

for tiden er besatt som  universitetslektorvikariat.  I tillegg kommer 8 vitenskapelige  knyttet til de 

profesjonsorienterte fagene.  

Forskningsgruppen i Journalistikk er instituttets største, og består av 5 professorer og 2 

førsteamanuenser, 1 postdoktor og 3-4 stipendiater. Forskningsgruppen i Medieestetikk, som vil 

være knyttet i hovedsak til BA og MA i TV-produksjon, består av 3 professorer og 3 

førsteamanuenser, samt 1 stipendiat. Forskningsgruppen for interaksjon er en tverrfaglig gruppe 

med medlemmer fra informasjonsvitenskap og medievitenskap. Gruppen har for tiden 2 professorer, 

2 førsteamanuenser og 1 stipendiat. En ny førsteamanuensis på fagområdet er under tilsetting. 

Denne faglige forankringen i disiplinprogram og forskningsgrupper vil sikre tilstrekkelig robusthet til å 

tåle sykefravær og forskningsterminer. 

BA TV-produksjon  

Ved oppstart vil programmet ha en stab på 4 vitenskapelige med professorkompetanse og 1 

førsteamanuensis med undervisningsoppgaver. Av professorene vil 2 vie hele sin undervisningsplikt 

på programmets første år: 1 på ex fac-emne felles for de tre BA-programmene, og 1 som 

emneansvarlig for TVP101 og TVP102 henholdsvis første og andre semester. Den tredje 

professorressursen er professor II som vil ha ansvar for mindre deler av undervisningstilbudet.  

En av professorene har sine sentrale undervisningsoppgaver på disiplinprogrammet i 

medievitenskap.  

Førsteamanuensen vil ha hovedoppgaver på masterprogrammet, men vil gi viktige 

undervisningsbidrag på BA-programmet.  

Ved full drift bemanningen være identisk med oppstart, men disponere om lag ett årsverk (1700 

timer) viet undervisningsoppgaver på programmet. Denne ressursen skal dekke 3 emner á 30 

studiepoeng (vår), og (høst) 2 emner á 30 studiepoeng, samt TVP101 og ex.fac på 10 studiepoeng. 

Det gir en undervisningskapasitet på 300 timer på semesteremnene, eksklusive 100 timer på ex.fac 

og TVP101. I tillegg kommer 1,5 årsverk levert av praksislærere. Disse vil følge opp studentene i 

arbeidsseminar, teknisk trening og under praktiske øvelser og ekstern praksis. Samlet gir dette 

programmet undervisningsressurser som på en god måte vil imøtekomme de behov som er skissert i 

studieplanen.  

Det er ikke planlagt gjenbruk av hele emner fra disiplinprogrammet medievitenskap i programmet, 

men deler av undervisningstilbudet gitt innen tekstanalyse (Mevi103) på disiplinprogrammet vil 

gjenbrukes i TVP102.  

Det legges vekt på at to av de vitenskapelige ressursene skal ha tilstrekkelig overlappende 

kompetanse til å kunne overta hverandres oppgaver ved eventuell sykdom og forskningstermin. 

Robustheten vil videre bli ivaretatt gjennom bidrag fra og samarbeid med dedikerte fagpersoner på 

disiplinprogrammet i medievitenskap. Ved sykdom og forskningstermin skal minst 1 vitenskapelig 

knyttet til disiplinprogrammet ha kompetanse til å overta undervisningsoppgaver på programmet. 
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1. Generelt om studiet 
I et medielandskap hvor teknologiske og økonomiske rammebetingelser endrer seg, og hvor 

redaktørstyrte mediers rolle som bærebjelker i det norske demokratiet utfordres, er rekruttering av 

mennesker med rett kompetansen avgjørende. Samtidig stiller denne utviklingen 

medieutdanningene overfor tilsvarende nye og omfattende utfordringer.  

 

Masterprogram i serieproduksjon er en spesialisert utdannelse i manusskriving for serieformat, det 

vil si fortellinger som er stykket opp i episoder, på høyeste nivå. Det inkluderer fiksjonsserier for tv 

(både drama og komedie), dokumentarserier og webserier.  Studiet skal styrke studentenes 

teoretiske, historiske og analytiske kompetanse om ulike serieformat, samt gjøre dem i stand til 

selvstendig å utvikle ideer og manus for slike produksjoner. Masterprogram i  manusutviking for 

serier bygger på bachelorgraden i tv-produksjon. Studiet legger vekt på vekselvirkningen mellom 

teoretisk og praktisk kunnskap. Den håndtverksmessige kompetansen er forankret i akademisk 

kunnskap om fortellinger, sjangrer, tekstanalyse, film- og tv-historie, kreativitetsstudier og 

produksjonsstudier. 

 

Masterprosjektet går ut på å utvikle manus til en fiksjonsserie eller dokumentarserie, med en 

tilhørende produksjonsrapport som reflekterer over det praktiske arbeidet. Studiet er 

undervisingsintensivt, med tett oppfølging fra faglig stab, praksislærere og høyt kvalifiserte 

gjesteforelesere. Det er et heltidsstudium, og det er en forutsetning at studentene har anledning til å 

ta aktiv del i undervisning, workshops, seminar, diskusjoner, veiledning og tilbakemelding. 

Masterprogrammet ligger under Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet. Hele studieløpet vil være i nye lokaler i Media City Bergen. 

I prosessen har det vært innhentet innspill fra medie- og teknologibransjen, med særlig henblikk på å 

styrke arbeidslivsrelevansen, samt legge grunnlag for samarbeid om undervisning og praksis. De 

foreslåtte studieplanene er faglig og pedagogisk ambisiøse. Studieplanen har en god sammenheng 

mellom læringsmål og aktiviteter, og de er utformet med sikte på en tydelig progresjon i 

kompetanse.  

Emner på 30 sp er etablert som arbeidsmodell for de nye utdanningene. Vi mener dette bidrar til 

fleksibilitet både når det gjelder emnets innhold og hvordan teori og praksis best kan integreres i 

pakt med raske endringer i faget. 
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Type studium: 

Typer laveregradsstudium (kryss av) 

 Bachelorgradsstudium 

o  Kortere studium på lavere grad som ikke fører til en grad 

(grunnutdanning), årsstudium 

o  Studieretning innenfor en bachelorgrad 

o  Fellesgrad 

o  Videreutdanning 

Type mastergradsstudium (kryss av) 

X Mastergradsstudium 120 studiepoeng – § 3 

 Erfaringsbasert mastergradsstudium 90 studiepoeng – § 5 

o  Erfaringsbasert mastergradsstudium 120 studiepoeng - § 5 

o  Mastergradsstudium 300 studiepoeng 

o  Fellesgrad 

o  Videreutdanning 

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av) 

x Heltidsstudium 

o  Deltidsstudium 

x Campus-/stedbasert studium 

o  Samlingsbasert studium 

o  Nettstudium 

o  Nettstudium med samlinger 

 

 

Tabell som viser studiets oppbygning: 

Høst 1 MAN301 – Introduksjon til manusutvikling for serier 

Vår 1 MAN302 – Fordypning i manusutvikling for serier 

Høst 2 MAN350 Utplassering og masteroppgave 

Vår 2 

 

2. Grunnleggende forutsetninger for godkjenning 

(studietilsynsforskriften § 7-1) 
2.1 Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner skal være oppfylt.  

Det er ikke gitt egne rammeplaner for dette studiet og det fyller kravene til relevante forskrifter. 
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2.2 Rekrutteringen av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og 

opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium. 

Dette studiet krever systematisk og selvstendig innsats av den enkelte masterstudent, samt tett 

oppfølging fra veiledere. Dette utfordrer fagmiljøet i forhold til hvor mange studenter som kan tas 

opp. På den ene siden kreves et minimumsantall studenter for å sikre et robust læringsmiljø der 

deltakerne veksler på å arbeide alene og sammen. På den andre siden bør dette antallet avpasses i 

forhold til realistisk veiledningskapasitet på feltet. Hensynet til begge deler ivaretas ved at vi i første 

omgang tar opp et ganske lavt antall masterstudenter i undersøkende journalistikk, inntil 12 

studenter, og ved at det etableres et tett faglig samarbeid mellom de profesjonsorienterte 

masterprogrammene.  Dette sikres ved at flere workshops/frokostseminarer underveis i studiet 

legges opp som tverrfaglige arbeidsseminar rundt sentrale tema. Av faglige og ressursmessige hensyn 

er det vesentlig at det utvikles godt samarbeid mellom de profesjonsorienterte masterprogrammene 

og de eksisterende disiplinprogrammene, samt at det legges vekt på samspill med de ulike, relevante 

fagmiljøene på og utenfor instituttet.  

 

2.3 For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige 

forhold av betydning for studentene. 

Det er en høy grad av bransjekontakt integrert i studiet og i særdeleshet er denne rettet mot 

klyngepartnerne i Media City Bergen, som  TV2 og NRK, men og andre bedrifter og produksjonsmiljø i 

og utenfor Media City Bergen. Institutt for informasjons- og medievitenskap har løpende dialog med 

partnerne fra MCB-prosjektets oppstart i 2012, og ferdigstilte avtaler vil foreligge høsten 2016. 

Studentene skal utplasseres i en bedrift som arbeider med et seriekonsept (fiksjon eller 

dokumentar). De fleste manusforfattere sier at den aller mest lærerike erfaringen en kan gjøre seg, 

er å være til stede og observere når høyt kvalifiserte utøvere diskuterer manusarbeidet. Målet er at 

studentene skal få verdifull erfaring med serieproduksjon gjennom førstehånds observasjon, samt 

mulighet til å knytte kontakter i bransjen.  Det er en forutsetning at studentenes opphold 

kvalitetssikres gjennom tett samarbeid mellom UiBs praksislærere og de kontakter/veiledere som 

produksjonsmiljøene forplikter seg til å oppnevne. Avtalene skal også sikre pedagogiske møtepunkter 

mellom utdanningen og kontaktpersoner i partnerbedriftene. 

 

3. Plan for studiet (studietilsynsforskriften § 7-2) 
 

3.1 Studiet skal ha et dekkende navn. 

Navn på studiet er “Masterprogram i manusutvikling for serier”, på engelsk er navnet “Master’s 

Programme in Scriptwriting for Series”. Navnet fremhever manusutvikling som den praktiske 

kompetansen masterprogrammet skal utvikle. Det presiserer videre at denne manuskompetansen 

fokuserer på serieformatet, det vil si i fortellinger som er oppstykket episoder. Dette inkluderer 

fiksjonsserier for tv (både drama og komedie), dokumentarserier og web-serier. 
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3.2 Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte jamfør Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det formuleres ett læringsutbytte for hvert studium.  

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totallæringsutbytte, definert i kunnskaper, 

ferdigheter og generell kompetanse, som beskrevet i mal for studieprogram: 

Kunnskap 

Kandidaten…  

 har avansert teoretisk, historisk og analytisk kunnskap om ulike typer serieformat 

 har spesialisert kunnskap om hvordan en finner og dyrker frem ideer og konsepter for serier 

 har spesialisert kunnskap om dramaturgiske konvensjoner og prinsipper 

 kan anvende kunnskap på nye område innenfor manusutvikling 

 har spesialisert kunnskap om manusprosesser og arbeidsmetoder i serieutvikling 

 har yrkesrelevant kunnskap om hvordan tv-industrien fungerer 

 har kunnskap om manusforfatterens rolle under innspilling av en serieproduksjon 

 

Ferdigheter 

Kandidaten… 

 kan skrive profesjonelt for serieproduksjoner 

 har spesialiserte ferdigheter i å bruke dokumentariske serier eller fiksjonsserier til å formidle 

et budskap 

 kan aktivisere teoretiske og analytiske innsikter i egen manusskriving  

 har avanserte ferdigheter når det gjelder å presentere og selge inn seriekonsepter for 

bransjen (pitching) 

 kan analysere og utnytte faglitteratur og andre informasjonskilder og anvende disse til å 

strukturere og formulere faglige resonnementer om manusutvikling som håndtverk 

 kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning knyttet til manusutvikling 

 kan bruke relevante metoder for forskning og faglig/kunstnerisk utviklingsarbeid på en 

selvstendig måte 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten… 

 kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskingsetiske problemstillinger knyttet til 

manusutvikling 

 kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen manusutvikling på nye tema og 

plattformer for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter 

 har kompetanse til å hurtig sette seg inn i nye problemstillinger og ny fagkunnskap innenfor 

manusutvikling 

 kan formidle omfattende selvstendig arbeid og mestrer fagområdets uttrykksformer 
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 kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen 

manusutvikling, både med spesialister og til allmennheten 

 kan bidra til nytenking om manusutvikling 

 

Begrunnelse for valg tatt i forbindelse med læringsutbyttebeskrivelser 

Læringsutbyttet fokuserer på å utvikle spesialiserte praktiske ferdigheter i konsept- og 

manusutvikling på høyeste nivå, som er forankret både i bransjekompetanse og i akademiske teorier, 

begrep og perspektiv. Læringsutbyttet er altså innrettet slik at studentene skal mestre et håndverk, 

og samtidig ha avansert teoretisk kunnskap og kunne reflektere kritisk og analytisk rundt det. 

Studiets innhold og oppbygging reflekterer at profesjonell kompetanse i manusutvikling krever 

særskilt mye mengdetrening, tett oppfølging/veiledning fra staben, og hyppige workshops/seminar 

med de beste utøverne i bransjen.  

 

3.3 Studiets innhold og oppbygning skal samsvare med og være tilpasset 

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås 

I det første semesteret gjennomfører studentene MAN301 - Introduksjon til manusutvikling for 

serier. Emnet gir en detaljert innføring i manushåndverkets sentrale komponenter gjennom 

forelesinger om, og analyser av, generelle manuskonvensjoner og konkrete manuskript. 

Undervisningen er intensiv og seminarbasert. Den blir gitt av praksislærere, vitenskapelig stab og 

høyt kvalifiserte gjesteforelesere, og er strukturert rundt følgende tema: 

 konseptet 

 dramatisk struktur 

 scenen 

 eksposisjon 

 karaktertegning og karakterutvikling 

 rewriting 

Studentene skal skrive manus til en webserie i fire episoder à 7-8 minutt.  

Emnet er på 30 studiepoeng, og dette åpner for pedagogisk fleksibilitet og muligheter for samarbeid 

både på tvers av de profesjonsorienterte programmene og med disiplinprogrammene. 

Andre semesteret tar studentene MAN302 Fordjuping i manusutvikling for serier. Undervisningen er 

intensiv og seminarbasert, og strukturert rundt følgende tema:  

 Sjanger, stil, tone, stemning 

 Dialog 

 Adaptasjon  

 Bransjekunnskap 

 Skriving i team 

 Piching 
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Hver student skal skrive manus til en pilot for en tv-serie (drama, komedie eller dokumentar) på 22-

50 minutt, avhengig av sjanger. De skal også skrive manus til en kortfilm basert på et litterært 

manuskript for å få erfaring med adaptasjon fra litterært manuskript til audiovisuelt uttrykk. 

Tredje semesteret tar studentene MAN350 Utplassering og masteroppgave. Emnet har to 

komponenter: 

1) Utplassering. 

Studentene skal utplasseres i en bedrift som arbeider med et seriekonsept (fiksjon eller 

dokumentar). Bedriften kan være lokalisert utenfor Bergen og Norge. Målet er at studentene skal få 

verdifull erfaring med serieproduksjon gjennom førstehånds observasjon, samt få anledning til å 

knytte kontakter i bransjen.  

2) Masteroppgave 

Studentene starter arbeidet med masterprosjektene sine: enten en dokumentarserie for tv eller web, 

eller en tv-serie/webserie. 

Fjerde semesteret tar studentene også emnet MAN350 Utplassering og masteroppgave Dette 

semesteret skal studentene fullføre masteroppgaven, et ambisiøst arbeid som gir studentene 

mulighet til å arbeide fram et manus som er særs yrkesrelevant. Til sammen gir emnene på masteren 

studentene en portefølje med manus som de kan benytte på arbeidsmarkedet etter fullført 

studieløp. 

Gjennom første og andre semester på mastergraden følger studentene også en serie månedlige 

frokostseminarer sammen med masterstudenter fra de andre profesjonsorienterte programmene, 

MASV-MIX og MASV-JOU, der de snakker om prosjektideer og initierer mulig samarbeid. 

 

3.4 Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset 

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås 

Undervisningen vil normalt bestå av workshops, seminar, , veiledning og gruppearbeid i kombinasjon 

med tilbakemelding på skriftlig og praktisk arbeid. Profesjonelle ferdigheter i manusskriving 

forutsetter mengdetrening, tett oppfølging og detaljert tilbakemelding. Det får studentene gjennom 

mange timer med workshops og seminarer, samt tilbakemelding fra stab og fra hverandre. 

Mengdetrening og detaljerte diskusjoner rundt egne og andres manus er helt nødvendig for å tilegne 

seg kompetanse på profesjonelt nivå. Hyppige workshops og seminar i kombinasjon med tett 

oppfølging og veiledning på egne og andres arbeid sikrer dette.  

 

3.5 Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset 

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås 

Læringsutbyttet reflekterer at kandidatene får en utdannelse som gjør dem spesielt kvalifisert for 

arbeid med manusutvikling for serier i ulike varianter og former.   
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Læringsutbyttet blir oppnådd gjennom et bredt spekter av pedagogisk opplegg der det blir lagt vekt 

på utvikling av både profesjonsorienterte ferdigheter og teoretiske og analytiske innsikter gjennom 

utforskende og problembasert læring. Det legges opp til integrasjon av undervisningsformer som 

forelesninger, seminar og produksjoner gjennom tverrfaglig samarbeid og workshopdesign i store og 

små formater.  De ulike pedagogiske oppleggene vil introduseres og anvendes i forhold til relevans og 

aktualitet gjennom studiet, og i forhold til studentenes modenhet og utviklingstrinn. 

Vurderingsformene består blant annet av deleksamener knyttet til manusarbeid for webserie og tv-

serie og tilhørende refleksjonsnotat. Videre vil det være et intensjonsnotat som beskriver konsept, 

format og målgruppe. Studentene skal vurdere medstudentene sine manus. De får også detaljert 

tilbakemelding fra praksislærer og faglærer og skal skrive rapporter fra utplassering.  

 

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

Arbeidslivsrelevans: 

En mastergrad i manusutvikling for serier kvalifiserer studentene til manusarbeid på dokumentar- 

eller fiksjonsproduksjoner for tv, web eller film, både i store organisasjoner og som selvstendige 

entreprenører.  

Videre studier: 

En mastergrad i manusutvikling for serier kvalifiserer til forsking og undervisning innen 

medievitenskap og medieproduksjon. 

 

3.7 Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, 

som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart 

Studiet har kopling til forskning og faglig utviklingsarbeid. Studieprogrammet baserer seg på at 

ansvarlige undervisere for hvert enkelt emne jobber i team på tvers av emner for å sikre optimal, 

forskningsbasert kvalitet. Forskere og undervisere fra de ulike prosjektene nevnt nedenfor trekkes 

regelmessig inn i undervisningen, og studenter vil også bli invitert inn i pågående 

forskningsprosjekter. Programmet er ellers sterkt faglig integrert i instituttets portefølje, og er en del 

av planene om samarbeid med partnerne i Media City Bergen og mediebransjen ellers. I tillegg til 

praksislærere med bransjeerfaring ansatt på åremål, vil vi inngå avtaler med bedriftene om 

undervisning knyttet til intensive workshops, samt etablere avtaler om utplassering av 

studentgrupper på ulike punkt i studieløpet. 

 

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

studiets nivå, omfang og egenart 

Det er høyt aktuelt å invitere internasjonale kapasiteter til å holde gjesteforelesninger/ workshops. 

Det er også aktuelt med utplassering i utlandet i løpet av tredje semester. 
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3.9 Hvis relevant (se veiledning): Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og 

tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet 

Studiet har tilgang til lokaler, bibliotekstjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser 

og arbeidsforhold for studentene på UiB sine fasiliteter i Media City Bergen. 

3.10 Vedleggsliste: 

Vedlegg til Plan for studiet: 
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet 

Vedlegg nr. 

Studieplan  med følgende vedlegg: 
- Emnebeskrivelser 
- Tekst til vitnemål/ Diploma Supplement 

 

Oversikt over muligheter for studentutveksling og internasjonalisering  

 

 

4. Fagmiljøet tilknyttet studiet 
4.1. Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset slik det er 

beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for ivareta den forskning og det faglige og 

kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres. 

Institutt for informasjons og medievitenskap ble etablert i 2004, ved at de tidligere instituttene for 

informasjonsvitenskap og medievitenskap ble slått sammen. Instituttet driver forskning, undervisning 

og formidling innen informasjonsteknologi og medier. Fagmiljøet ved instituttet er tverrfaglig, og 

studerer IKT og medier med metoder og perspektiver fra samfunnsvitenskap, humaniora og 

teknologifag. Instituttet har 28 fast vitenskapelige stillinger, ca. 20 stipendiater og postdoktorer og 12 

i administrativ og teknisk stab. Om lag 850 studenter er knyttet til vår portefølje med 

studieprogrammer. 

De profesjonsorienterte studieprogrammene: 

 Bachelorprogram i film- og TV-produksjon, 

 Bachelorprogram i journalistikk 

 Bachelor i nye medier. 

Disiplinstudieprogrammene: 

 Bachelor i informasjonsvitenskap,  

 Bachelor i medievitenskap,  

 Bachelor i kognitiv vitenskap,  

 Bachelor i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT),  

 Master i medievitenskap 

 Master i informasjonsvitenskap 
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Fra høsten 2017 vil BT, BA, NRK, TV2, Vizrt, samt en rekke andre medie- og teknologiselskaper og 

deler av Institutt for informasjons- og medievitenskap samlokaliseres i et stort medietun i Lars 

Hillesgate. Den overordnede ambisjonen for Media City Bergen er: ”å skape et internasjonalt ledende 

miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet.”  

Media City Bergen-prosjektet er en unik mulighet til å utvikle instituttets profesjonsorienterte 

utdanningstilbud og styrke vår faglige satsing på utdanning og forskning i skjæringspunktet mellom 

teknologi og innholdsproduksjon.  

Instituttet har utviklet seks nye studieprogrammer som utnytter vekselvirkningene mellom 

akademisk og praktisk kunnskap, og samarbeid med andre fagmiljø både ved UiB og utenfor, med 

planlagt oppstart i Media City Bergen høst 2017: 

 BASV-JOU Bachelorprogram i journalistikk 

 MASV-JOU Masterprogram i undersøkende journalistikk 

 BASV-TVP Bachelorprogram i tv-produksjon 

 MASV-MAN Masterprogram i manusutvikling for serier 

 BASV-MIX Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign 

 MASV-MIX Masterprogram i avansert medie- og interaksjonsdesign 

De nye studieprogrammene i tv-produksjon og manusutvikling for serier er forskningsbasert. 

Programmene springer ut av undervisnings- og fagspesifikk forskning både ved eget institutt, og er 

basert på eksisterende nasjonal og internasjonal forskning. Det legges opp til at hvert emne på 30 

studiepoeng skal utformes og ledes av en vitenskapelig ansatt i samarbeid med en praksislærer. 

Studieplanene legger til rette for aktiv studentdeltakelse i forsknings- og innovasjonsprosjekt, 

samtidig som forskningsprosjekt og  -resultat skal mobiliseres i undervisningen. En slik kobling vil 

stimulere studentenes nysgjerrighet og kreativitet, og slik gi viktige kompetanser for et 

arbeidsmarked i rask omstilling.  

Slik sett vil fasilitetene i MCB styrke forskningsbasert undervisning i studieprogrammene. MCB-

satsningen gir instituttet muligheter til å utvikle og styrke forskning innen områder som 

medieproduksjon, kommunikasjonsteknologi, interaksjonsdesign og formidling.  

Faglig samarbeid mellom programmene er viktig for kvalitetssikringen og videreutviklingen av de nye 

studiene. Dette ivaretas dels gjennom felles innføringsemne i medieproduksjon og teknisk opplæring, 

dels gjennom tverrfaglige arbeidsseminar rundt sentrale tema. Av faglige og ressursmessige hensyn 

er det vesentlige at det utvikles samarbeid mellom aktivitetene i MCB og disiplinprogrammene og 

samspill med de ulike relevante fagmiljøene på og utenfor instituttet. Samtidig legges det til rette for 

dialog og samarbeid mellom de ulike studentgruppene på instituttet, og en plan for dette skal være 

på plass i god tid før oppstart.  

De studentene som begynte på de tre eksiterende profesjonsorienterte bachelorprogrammene 

høsten 2015 og høsten 2016 vil få anledning til å fullføre utdanningen på det studieprogrammet de 

er tatt opp på. Studenter på det eksisterende Bachelor programmet i film/tv vil og kunne søke om 

opptak til det nye Masterprogrammet i manusutvikling for serier.  

De nye studieprogrammene har oppstart høsten 2017. Studentene på både de nåværende og nye 

studieprogrammene har sin forankring i UiBs lokaler i Media City Bergen. 
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Dette betyr at vi i de akademiske årene 2017/2018 og 2018/2019 tilbyr emner fra både de 

nåværende og de nye studieprogrammene. 

Instituttet har lagt planer for hvordan dette skal gjøres. Det legges og opp til gode ordninger for 

studenter som av ulike grunner har et forsinket studieløp. 

 

Instituttets profesjonsorientert medieutdanninger 

Siden 2005 har instituttet tilbudt de tre bachelorprogrammene i journalistikk, nye medier, og i film- 

og tv-produksjon, sammen med BA og MA programmene i medievitenskap og informatikk. Disse tre 

yrkesrettede programmene har særlig forsøkt å reflektere ambisjonene til institutt ved å kombinere 

teoretiske perspektiver med praktisk kompetanse, og dra nytte av de ulike disiplinene. De seks nye 

bachelor- og masterstudiene som lanseres i 2017vil ikke bare bidra til å realisere instituttets 

ambisjoner ved å utnytte kombinasjoner av kompetanse, men også ressursene i Media City Bergen, 

gjennom mer omfattende og systematisk bransjesamarbeid. 

Instituttets betydelige engasjement i Media City Bergen er på mange måter en realisering av 

ambisjonene ved etableringen i 2004 da Informasjons- og vitenskap ble slått sammen. Ambisjonen 

var 1) å kombinere teknologiske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske tilnærminger til media og 

kommunikasjon, og 2) oppnå synergi basert på et mangfold av tilnærminger og perspektiver. Det nye 

instituttet spente fra matematisk og teknologisk kompetanse via samfunnsvitenskapelige 

tilnærminger til estetisk og tekstanalytisk kompetanse, og har siden utvidet og diversifisert videre. 

Kombinasjoner av disse kompetansene, tilnærmingene og disiplinene ble sett på som spesielt viktig 

innenfor praksis på medie- og IKT-området:  

Når dokumentarfilm og tv-underholdning, IKT-baserte pedagogiske hjelpemidler, nettaviser, 

papiraviser, oppslagsverk eller hva det kan være skal produseres og distribueres, må en med 

nødvendighet kombinere alle de kompetansene vårt institutt nå rommer. Kunnskap om så 

vel programmering som tekst- og bildeanalyse kommer til anvendelse.  

Dette er en hovedgrunn til at det nye instituttet har satset spesielt på produksjonsorienterte 

bachelorprogram i film/tv, nye medier og journalistikk som alle er fullt ut basert i digital 

teknologi. Meningen er at disse studietilbudene også skal følges opp med forskning som har 

en tilsvarende orientering mot faglig integrasjon i produktiv praksis. (Infomedia, 2006)  

Institutt har siden etableringen skapt et unikt forsknings- og utdanningsmiljø som fra starten av 

skiller det fra andre sammenlignbare miljøer med samme faglige emneområder og disipliner, på 

nasjonalt og internasjonalt nivå. UiBs Media City Bergen-satsning er utviklet på bakgrunn av disse 

tverrfaglige forsknings- og undervisningsmiljøene. Målet er at Media City Bergen ”vil gi et miljø for 

praktisk medieutdanning og praksisnær forskning som er unikt ikke bare i Norge, men også 

internasjonalt.” (Universitetsstyret: Sak 4b 2013 møte 14.02.13). 
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Instituttets fagmiljø og master i manusutvikling for serier og bachelor i TV-produksjon  

Både Masterprogrammet i manusutvikling for serier, og det tilhørende Bachelorprogrammet i TV-

produksjon bygger på forskning- og undervisningskompetanse fra instituttets forskningsmiljøer og 

akademiske samarbeidspartnere, samt fagkompetanse fra lokal, nasjonal og internasjonal 

mediebransje. I likhet med de andre MCB-studieprogrammene, vil flere av emnene ha et delt 

emneansvar mellom en vitenskapelig ansatt (professor/førsteamanuensis) og en praktiker. Dette er 

en modell vi mener vil være robust og gi fleksibilitet. 

Forskningsgrupper er instituttets primære faglige fora, og sammensetningen av dem er derfor faglig 

motivert. Forskningsgruppene fungerer som faglige katalysatorer for forskningsprosjekter, utvikling 

av fagfelt og utdanning. Samtidig er forskningsgruppene en plattform for tverrfaglig samarbeid 

mellom de tre fagretningene instituttet er bygget opp rundt: samfunnsvitenskap, humaniora og 

teknologiutvikling. Instituttet har åtte forskningsgrupper, og flere vitenskapelige ansatte er medlem i 

mer enn en gruppe: 

 Journalistikkforskning 

 Interaksjonsforskning 

 Medieestetikk 

 Mediebruk og publikumsstudier 

 Medie-, ikt- og kulturpolitikk 

 Logikk, informasjon og interaksjon 

 Retorikkgruppen 

 Semantiske og sosiale informasjonssystemer 

Forskningsgruppen for medieestetikk ved instituttet har rundt 12 medlemmer, og sentral 

kompetanse innen analyse av medienes tekster på ulike nivåer. Gruppens medlemmer forsker blant 

annet på film og fjernsyn, dataspill og politisk retorikk. Med utgangspunkt i de humanvitenskapelige 

områdene av medievitenskapen studerer medlemmene bildespråk og retorikk, sjangere, 

medieteknologier og interaksjonsformer. Forskningsinteressene spenner vidt, fra massemedier og 

populærkultur til kunst og politikk, og gruppens kompetanse vil være viktig for de to 

utdanningsprogrammene: Bachelor i TV-produksjon og Master i manusutvikling for serier. 

Professor Erlend Lavik er leder for de to nye studieprogrammene og medlem av forskningsgruppen. 

Han har kompetanse innen feltene tv-serier, produksjonsstudier, filmhistorie, filmanalyse, filmteori, 

kulturkritikk, video essays, opphavsrett, kultursemiotikk, kulturteori, hermeneutikk og estetisk 

filosofi. Han har blant annet publisert boken TV-serier: ”The Wire” og den tredje gullalderen, og var 

sentral forsker i det internasjonale forsknings-prosjektet "Of Authorship and Originality. Reclaiming 

Copyright in Support of Creative Collaboration in the Digital Environment" hvor instituttet hadde en 

av tre prosjektledere. Prosjektet utforsket opphavsrettslige problemstillinger på mediefeltet, og var 

et samarbeid mellom tre sterke fagmiljøer innen juss og medievitenskap/filosofi: Institute for 

Information Law, University of Amsterdam; Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB, og 

Centre for Intellectual Property and Information Law, University of Cambridge. Prosjektet var 

finansiert av programmet Humanities in the European Research Area (HERA) under European Science 

Foundation (ESF).  Ett biprodukt av prosjektet var Laviks bok Forfatterskap i TV-drama, som sprang ut 

av en produksjonsstudie av manusarbeidet med NRK-serien Kampen for tilværelsen.  
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Førsteamanuensis Øyvind Vågnes vil ha et særlig ansvar for masterprogrammet i manusutvikling for 

serier. Han har kompetanse innen kreativ skriving, manusutvikling, medieestetikk og litteraturteori, 

har publisert flere bøker internasjonalt, og har dessuten skrevet tre romaner. 

Professor Ole J. Mjøs er faglig leder for UiBs forsknings- og undervisningsprogram i Media City 

Bergen. Han arbeider særlig innen feltet internasjonalisering og globalisering av medie- og 

kulturindustriene – inkludert fjernsynssektoren, og har skrevet flere bøker om dette temaet. Han har 

og bakgrunn fra TV-dokumentarproduksjon. 

Instituttets forskningsgruppe for medie-, ikt- og kulturpolitikk dekker og tematikker og har 

kompetanse som er relevant for de to studieprogrammene. Gruppens medlemmer analyserer 

samtidige og historiske og politiske spørsmål på kultur- og mediefeltet med henblikk på 

konsekvensene for en demokratisk offentlighet. Gruppens medlemmer forsker blant annet på 

digitaliseringen av mediene, på kringkasting, kulturfeltet, mediepolitikk, medieøkonomi, og 

ukepressen.  

Videre har instituttet siden oppstarten av bachelorprogrammet i tv/film i 2005 knyttet til seg en 

rekke personen i fjernsyns- og filmbransjen, som har bidratt med kompetanse i utdanningene på 

timebasis. Instituttet har også ansatt bransjefolk i prosentstillinger. Dette samarbeidet vil utvides 

betraktelig i de to nye utdanningene, og avtaler om studentutplassering og annet samarbeid med 

bransjepartnere i Media City Bergen som NRK, TV2 og produksjonsselskapet ITV, samt eksterne film- 

og fjernsyns-produksjonsselskaper i Bergensområdet, skal inngås. 

 

4.2 Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for 

studiet. 

Flere av medlemmene i forskningsgruppen for medieestetikk – og som også er involvert i 

undervisningen på BA i tv-produksjon – har en særskilt interesse i det tverrfaglige feltet visuell kultur, 

blant annet i forlengelsen av aktivitetene ved det internasjonale forskningssenteret Nomadikon. 

Nomadikon, finansiert av Bergen Forsknings Stiftelse, og ledet av professor Asbjørn Grønstad, var en 

tverrfaglig forskningsgruppe og et senter for bildestudier og visuell estetikk ved Institutt for 

informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Senteret ble lansert høsten 2008 med 

prosjektet New Ecologies of the Image (2008-2012). Nomadikon bestod av et kjerneteam av forskere 

ved instituttet, internasjonale samarbeidspartnere, og et internasjonalt nettverk av forskere innen 

visuell kultur-feltet. 

Som del av styrkingen av fagmiljøet har instituttet også ansatt John Ellis i en professor II-stilling for 

perioden 2016-2018. Han vil ha en særlig viktig rolle i den faglige utviklingen av forskning på fjernsyn 

og kringkasting, samt i utviklingen av de to utdanningsprogrammene i Media City Bergen. Han er 

professor ved Department of Media Art, Royal Holloway University of London. Ellis har skrevet en 

rekke sentrale bøker og standardverk om fjernsynsmediet som industri, tekst og kulturell form. I de 

siste årene har han arbeidet mye med dokumentarsjangeren, med digitaliseringens betydning for 

produksjonsmåtee i fjernsyn og med utvikling av tv-historiske arkiv. Han har ledet flere EU-prosjekt 

og britiske forskningsprosjekt, og ble i 2012 tildelt et ERC Advanced Grant fra European Research 
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Council, som strekker seg fra 2012-2018. Prosjektet, med tittel ADAPT, handler om bruk av teknologi 

i fjernsyn gjennom historien. Ellis har også produsert rundt 100 dokumentarfilmer. 

Leder for forskningsgruppen for medie-, ikt- og kulturpolitikk, professor Jostein Gripsrud, fikk 

innvilget NFRs Toppforsk-stipend for prosjektet, The Immigration Issue in Scandinavian Public 

Spheres 1970-2015 (SCANPUB). Prosjektet går over perioden 2016-2019, med ramme/innvilget på 

35.307 000/12.184 000 NOK. Prosjektet tar utgangspunkt i en generell observasjon om at de 

skandinaviske landene Danmark, Norge og Sverige, til tross for sine likheter og nære bånd, har hatt 

en høyst ulik offentlig debatt om innvandring. Landene har også over tid utviklet svært ulik politikk 

på området. Spørsmålet er hvordan dette kan ha seg. Akademiske partnere i prosjektet kommer fra 

Stockholms Universitet, NTNU, UiO, New York University, Paris Tech, mfl. 

 

4.3 Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved 

institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale 

delene av studiet. 

Bemanningsplanen for bachelor i TV-produksjon og master i manusutvikling for serier er i tråd med 

dette kravet.  
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Appendix 

Tabell 1: Studenter og tilsatte (UiBs veiledning, pkt. 2.2) 
 

Tabellen skal gi grunnlag for å se det omsøkte studiets størrelse i sammenheng med fakultetets 
øvrige studietilbud.  
Oppgi tall fra siste mulige tellingstidspunkt (”X”) og sett dette inn i tabelloverskriftsraden (dvs. erstatt 

X’ene med årstall).  

Enheter og program 

Registrerte 

studenter 

2015 

Opptatte 

studenter i 

2015 

Kandidater i 

2015 

Vitenskapelige 

årsverk 

26.9.2016 

Ved fakultetet totalt 3310 2195 626 117 

Ved instituttet for det 

omsøkte studiet 

740 362 161 30 

Ved det omsøkte studiet      

     

  

Kommentar: 
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Tabell 2: Forventet antall studenter ved studiet (UiBs veiledning, pkt. 

2.2) 
 

Tabellen skal gi oversikt over studenttallet og rekrutteringsbehovet for det omsøkte studiet.  

Antall studenter ved det omsøkte studiet 
Studenter totalt 

første studieår 

Studenter totalt 

ved full drift 

Antall fulltidsstudenter 7-8 21-24 

Antall deltidsstudenter   

Antall nettstudenter   

 

Kommentar: 

 

  



76 
 

Tabell 3: Instituttets planer for faglige bidrag i studiet  
Tabellen skal gi en kvantitativ oversikt over fagmiljøet som skal bidra i studiet. Innsatsen til de 

ansatte oppgis i undervisningsprosent, ved oppstart og ved full drift.  

 

Samlet oversikt over planlagt dimensjonering av undervisningsressurser for studieprogrammet 

1 2 3 4 5 6 

Stillingskategori 
første studieår 

Samlet 
antall 
første 

studieår  

Samlet 
undervisning
s-prosent per 
stillingskateg

ori første 
studieår 

Stillingskategori ved full 
drift 

Samlet 
antall ved 
full drift 

Samlet 
undervisning
s-prosent per 
stillingskateg

ori ved full 
drift 

Professor* 2 25 % Professor* 2 45 % 

Førsteamanuensis 1 15 % Førsteamanuensis 1 25 % 

Post doc   Post doc   

Stipendiat   Stipendiat   

Praksisårsverk/tim
e-lærere/ 
universitetslektor 

I/T 25 % Praksisårsverk/timelærer
e/universitetslektor 

I/T 50 % 

Teknisk 1 10 % Teknisk 1 20 % 

*Inkluderer professor II 

Instituttleders vurdering av faglig robusthet og tilgjengelige undervisningsressurser i studiet.  

I instituttets ressursanalyse er det det skissert et behov for minimum 10 vitenskapelige stillinger og 

praksislærere tilsvarende 6,5 årsverk for å gi bemanning nødvendig for å ivareta undervisningen ved 

de 6 programmene slik den er beskrevet i studieplanene.  Instituttet har per i dag 8 vitenskapelige 

stillinger som går inn i programmene. 5 av disse er allerede finansiert av fakultetet, mens 3 er 

midlertidig finansiert av Universitetsdirektøren ut 2017. I tillegg går instituttet de to første årene inn 

med interne ressurser tilsvarende 2 årsverk ved å øke stabens undervisningsbelastning i en 

overgangsfase.  

I samarbeid med fakultets- og universitetsledelsen har instituttet oversendt et budsjettinnspill som 

vil sikre inndekning av stillingsressurser fra 2020 i tråd med instituttets ressursanalyse.  

Tre forhold er av betydning for å vurdere undervisningsressursene i disse programmene:  

For det første er undervisningsopplegget basert på delt emneansvar mellom vitenskapelig ressurs og 

praksislærerressurs. Dette sikrer en god balanse mellom vitenskapelig og praktisk kompetanse i 

enkeltemner, samtidig som det gir fleksibilitet i ressursbruk og tett oppfølging av studentene i de 

ulike delene av et emne.  

For det andre tilbyr instituttet i dag 3 BA programmer innen henholdsvis Journalistikk, Film- og tv-

produksjon, og Nye medier. Disse vil bli tilbudt parallelt med etablering av de nye programmene og 

gradvis faset inn i disse. Siste år for utgående program er 2019. Det innebærer at det vil være 

vanskelig å estimere nøyaktig samlet undervisningsprosent første studieår for programmene.  
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For det tredje er de nye programmene faglig forankret i disiplinprogrammene i Medievitenskap og 

Informasjonsvitenskap, samt faglige interesser knyttet til særlig 3 forskningsgrupper ved Instituttet. 

Informasjonsvitenskapelig stab består pr 1.9.2016 av 11 vitenskapelige stillinger, hvorav 2 stillinger 

under tilsetting. Medievitenskapelig stab har samme dato 12 faste vitenskapelige stillinger, hvorav 1 

for tiden er besatt som  universitetslektorvikariat.  I tillegg kommer 8 vitenskapelige  knyttet til de 

profesjonsorienterte fagene.  

Forskningsgruppen i Journalistikk er instituttets største, og består av 5 professorer og 2 

førsteamanuenser, 1 postdoktor og 3-4 stipendiater. Forskningsgruppen i Medieestetikk, som vil 

være knyttet i hovedsak til BA og MA i TV-produksjon, består av 3 professorer og 3 

førsteamanuenser, samt 1 stipendiat. Forskningsgruppen for interaksjon er en tverrfaglig gruppe 

med medlemmer fra informasjonsvitenskap og medievitenskap. Gruppen har for tiden 2 professorer, 

2 førsteamanuenser og 1 stipendiat. En ny førsteamanuensis på fagområdet er under tilsetting. 

Denne faglige forankringen i disiplinprogram og forskningsgrupper vil sikre tilstrekkelig robusthet til å 

tåle sykefravær og forskningsterminer. 

 

MA i manus for serier 

Ved oppstart vil programmet ha en stab på 4 vitenskapelige med professorkompetanse og 1 

førsteamanuensis med undervisningsoppgaver.  Ved oppstart disponerer programmet ressurser 

tilsvarende 0,35 årsverk (600 timer), som skal dekke 2 emner á 30 studiepoeng.  

Ved full drift disponerer programmet 0,7 årsverk (1200 timer). Dette gir ressurser tilsvarende 600 

timer masteroppgaveveiledning. Fordelt på 14 studenter gir dette vel 40 veiledningstimer pr 

masterstudent per år, som er noe under normtall for veiledningstid på disiplinprammet (50 timer pr 

år). Dette vurderes som rimelig, gitt faglig veiledning som vil gis av praksislærere.  

I tillegg kommer praktisk veiledning gitt av praksislærere og teknisk stab tilsvarende 0,7 årsverk. 

Instituttleder vurderer dette som meget tilfredsstillende.  

Det er ikke planlagt gjenbruk av hele emner fra disiplinprogrammet i medievitenskap. 
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1. Generelt om studiet 

 
I et medielandskap hvor teknologiske og økonomiske rammebetingelser endrer seg, og hvor 

redaktørstyrte mediers flere hundre års lange posisjon som bærebjelker i det norske demokratiet 

utfordres, er rekruttering av mennesker med rett kompetansen avgjørende. Samtidig stiller denne 

utviklingen medieutdanningene overfor tilsvarende utfordringer. 

Utdanninger innen medieorientert interaksjonsdesign er unikt i norsk sammenheng og bygger på et 

økende behov i mediebransjen for bedre interaksjon med nye teknologier. Bachelorprogrammet i 

medie- og interaksjonsdesign utdanner kandidater innen interaksjonsdesign som har særlig 

kompetanse med å forstå mediebransjen og mediebrukerne, og kan utvikle interaktive løsninger som 

kan løse utfordringer knyttet til dette. Studiet kombinerer teoretiske og praktiske komponenter, og 

er basert på praktisk arbeid med faktiske kasus både blant medieselskaper og blant mediebrukere. 

Praksis kombineres med analytiske vurderinger og metodiske verktøy fra både medievitenskap og 

informasjonsvitenskap. 

Det pedagogiske omdreiningspunktet er spesialdesignete workshops i ulike format. 

Workshopmodellen som anvendes på studiet tar opp i seg det beste fra etablerte 

undervisningsformer og åpner for å smi ulike elementer sammen på en slik måte at slik at skissert 

læringsutbytte kan kvalitetssikres fortløpende. Bachelorprogrammet ligger under Institutt for 

informasjons- og medievitenskap ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hele studieløpet vil være 

i nye lokaler i Media City Bergen. 

I prosessen har det vært innhentet innspill fra medie- og teknologibransjen, med særlig henblikk på å 

styrke arbeidslivsrelevansen, samt legge grunnlag for samarbeid om undervisning og praksis. De 

foreslåtte studieplanene er faglig og pedagogisk ambisiøse. Studieplanen har en god sammenheng 

mellom læringsmål og aktiviteter, og de er utformet med sikte på en tydelig progresjon i 

kompetanse.  

Type studium: 

Typer laveregradsstudium (kryss av) 

x Bachelorgradsstudium 

o  Kortere studium på lavere grad som ikke fører til en grad 

(grunnutdanning), årsstudium 

o  Studieretning innenfor en bachelorgrad 

o  Fellesgrad 

o  Videreutdanning 

Type mastergradsstudium (kryss av) 

o  Mastergradsstudium 120 studiepoeng – § 3 

o  Erfaringsbasert mastergradsstudium 90 studiepoeng – § 5 

o  Erfaringsbasert mastergradsstudium 120 studiepoeng - § 5 

o  Mastergradsstudium 300 studiepoeng 

o  Fellesgrad 

o  Videreutdanning 

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av) 

x Heltidsstudium 

o  Deltidsstudium 
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x Campus-/stedbasert studium 

o  Samlingsbasert studium 

o  Nettstudium 

o  Nettstudium med samlinger 

 

 

Tabell som viser studiets oppbygning: 

Høst 
1 

MIX 
101  

MEPRO 100 Examen facultatum: Innføring i medieproduksjon 
(10 sp) 

EX PHIL (10 
sp) 

Vår 1 MIX102 (30 sp) 

Høst 
2 

MIX201 (30 sp) 

Vår 2 MIX202 (30 sp) 

Høst 
3 

Frie studiepoeng/utveksling (30 sp) 

Vår 3 MIX250 (30 sp) 

 

Emner på 30 sp er etablert som arbeidsmodell for de nye utdanningene. Vi mener dette bidrar til 

fleksibilitet både når det gjelder emnets innhold og hvordan teori og praksis best kan integreres i 

pakt med raske endringer i faget. 

 

2. Grunnleggende forutsetninger for godkjenning 
(studietilsynsforskriften § 7-1) 

2.1 Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner skal være oppfylt.  

Det er ikke gitt egne rammeplaner for dette studiet og det fyller kravene til relevante forskrifter. 

 

2.2 Rekrutteringen av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og 

opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium. 

Det eksisterende bachelorprogrammet i Nye Medier, med siste opptak høsten 2016, har hatt en 

opptaksramme på 20 studieplasser. Det har vært godt søkergrunnlag til studiet, med rundt 50 

førstevalgssøkere i snitt de siste fem årene. Et stabilt studium og et tilfredsstillende læringsmiljø 

sikres dessuten gjennom tettere samarbeid med de to andre profesjonsorienterte programmene. 
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Opplegg til større og mindre moduler som kan tas på tvers av disse utdanningene gjør læringsmiljøet 

større og mer variert. 

 

2.3 For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige 

forhold av betydning for studentene. 

Praksis er viktig fra et tidlig punkt i studiene. De to første semestrene vil studentene i hovedsak 
gjennomgå internpraksis, før de i tredje semester skal ha et praksisopphold som inkluderer feltarbeid 
i en mediebedrift. I fjerde semester vil praksisen foregå som feltstudier av mediebrukere. Også 
bacheloroppgaven er praksis-basert. 
 
Praksis er i særdeleshet rettet mot klyngepartnerne i Media City Bergen; TV2, NRK, BT, BA og Vizrt. 

Institutt for informasjons- og medievitenskap har løpende dialog med partnerne fra MCB-prosjektets 

oppstart i 2012. Avtaler med disse partnerne vil  foreligge i løpet av høstsemesteret 2016. Det er en 

forutsetning at praksisperiodene kvalitetssikres gjennom tett samarbeid mellom UiBs praksislærere 

og de mentorer/veiledere som bedriftene forplikter seg til å oppnevne. Avtalene skal også sikre 

pedagogiske møtepunkter mellom utdanningen og kontaktpersoner i praksisredaksjonene. Før 

utplassering hos bedrifter gjennomføres praksisforberedelser som del av undervisningen, der 

studenter og samarbeidspartnere fra bransjen møtes. Målet er å sikre at alle studentene blir 

utplassert i et faglig relevant miljø der de får faglig relevante arbeidsoppgaver, og at bedriftene får 

inn motiverte og godt forberedte studenter. 

 

3. Plan for studiet (studietilsynsforskriften § 7-2) 
3.1 Studiet skal ha et dekkende navn. 

Navn på studiet er Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign, på engelsk er navnet Bachelor’s 

Programme in Media and Interaction Design. Studiet bygger på et økende behov i mediebransjen for 

bedre interaksjon med nye teknologier. Bransjen ser utfordringer både knyttet til hvordan best mulig 

de skal nå ut til brukerne gjennom nye teknologiske løsninger, og knyttet til forbedrede 

interaksjonsløsninger for medieprodusentene i deres arbeidshverdag. Dette programmet utdanner 

kandidater innen interaksjonsdesign som har særlig kompetanse med å forstå mediebransjen og 

mediebrukerne, og kan utvikle interaktive løsninger og grenseflater som kan løse utfordringer knyttet 

til dette.  

 

3.2 Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte jamfør Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det formuleres ett læringsutbytte for hvert studium. 

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totallæringsutbytte, definert i kunnskaper, 

ferdigheter og generell kompetanse, som beskrevet i mal for studieprogram: 
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Kunnskaper 

Kandidaten: 

 har bred kunnskap om sentrale tema, problemstillinger, verktøy og metoder innen 
interaksjonsdesign og mediebruk. 

 kan bruke begreper og metoder for interaksjonsdesign som inkluderer en forståelse av 
mennesker og miljø, inklusiv emner og begreper innen grafisk design, interaksjonsdesign, 
designteori, brukeropplevelser, prosjektplanlegging, programmering og datahandhåndtering. 

 kjenner til forsknings- og utviklings- og innovasjonsarbeid innen interaksjonsdesign, og kan 
oppdatere sin kunnskap innen feltet. 

 har kunnskap om historien og tradisjoner innen interaksjonsdesign og mediebruksforskning, 
og fagfeltets plass i samfunnet.  

 har kunnskap om markedsmessige, juridiske og etiske aspekter ved produksjon av interaktive 
medier. 
 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

● kan analysere interaksjonsdesign som del av en kommunikativ prosess, og forklare hvordan 
design kan påvirke interaksjon og opplevelsen av interaktive digitale produkter, miljø, system 
og tjenester, med særlig fokus på medieproduksjon og mediebruk. 

● forstår og kan foreslå løsninger på utfordringene knyttet til design og samhandling med 
interaktivt medieinnhold. 

● kan planlegge og utvikle brukerorienterte interaktive systemer, herunder mediesystemer 
med tilhørende innhold, og bruke teknikker for testing og prototyping i alle faser av 
designprosessen, inklusive metoder for brukertesting og brukersentrert design. 

● kan bruke ulike publiseringsplattformer og evaluere deres grenser og muligheter 
● kan anvende verktøy for bruk innen medieproduksjon. 
● kan utføre usabilitytesting og brukertester, interaksjonsdesign og grafisk design, og bruke 

skriptprogrammering for web, mobile plattformer, og spill. 
● kan utføre spesialiserte oppgaver innen et av områdene interaksjonsdesign, brukertesting, 

innholdsproduksjon eller front-end-programmering. 
● kan med bakgrunn i akademisk tenkemåte evaluere designforslag og reflektere kritisk over 

egen og andre sin designpraksis. 
 
Generell kompetanse 

Kandidaten: 

 har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger. 

 kan planlegge og utvikle et komplett interaksjonssystem i samarbeid med andre i tråd med 
etiske krav og retningslinjer. 

 kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger innen 
interaksjonsdesign både skriftlig, muntlig og gjennom egen designpraksis. 

 kan drøfte og utveksle synspunkter med fagfeller hvilke konsekvenser designvalgene har for 
mediebruk, medieproduksjon og utforming av medieinnhold. 

 kan arbeide selvstendig med design av interaksjonssystemer, men også i kreative team med 
personer med annen spesialisering. 
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Begrunnelse for valg tatt i forbindelse med læringsutbyttebeskrivelser 

Læringsutbyttet er knyttet til praktisk anvendbar kunnskaper om og ferdigheter innen 

interaksjonsdesign med særlig fokus på mediebransjen og mediebruk, samt det teoretiske og faglige 

rammeverket fra HCI og medievitenskap som vi mener er relevant i den sammenhengen. 

Læringsutbyttet reflekterer at kandidatene får en utdannelse som gjør dem rustet til jobber innen 

interaksjonsdesign generelt sett, men at de har særlig erfaring som gjør dem godt egnet for arbeid 

innen mediebransjen. 

Læringsutbyttet oppnås gjennom et pedagogisk opplegg som vektlegger utvikling av både 

profesjonsorienterte ferdigheter og teoretiske og analytiske innsikter gjennom praktisk arbeid og 

problembasert læring, særlig gjennom spesialdesignete workshops i ulike format. Med workshop 

forstår vi en forberedelseskrevende, men dynamisk undervisningsform. En workshop består av en 

eller flere samlinger der deltakerne møtes for å utforske et tema fra ulike teoretiske og praktiske 

synsvinkler og perspektiv. Workshopmodellen som anvendes på studiet tar opp i seg det beste fra 

etablerte undervisningsformer og åpner for å smi ulike elementer sammen på en slik måte at slik at 

skissert læringsutbytte kan kvalitetssikres fortløpende. Gjennom workshops vil studiet integrere 

etablerte undervisningsformer som teknisk opplæring, internpraksis, skriftlige oppgaver og 

refleksjonsnotat, og seminarer og forelesninger med forskere og profesjonelle utøvere innen feltet 

sikres det at studentene tilegner seg de relevante kunnskapene og kompetansene, som vurderes 

gjennom praktiske oppgaver og produksjoner, skriftlige analyseoppgaver og refleksjonsnotat. De 

ulike pedagogiske oppleggene vil introduseres og anvendes i forhold til relevans og aktualitet 

gjennom studiet, og i forhold til studentenes modenhet og utviklingstrinn.  

 

3.3 Studiets innhold og oppbygning skal samsvare med og være tilpasset 

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås 

Med unntak av første semester,  er bachelorstudiet bygget opp gjennom store emner på 30 

studiepoeng hver. Dette åpner for pedagogisk fleksibilitet og gir større muligheter for samarbeid 

både på tvers av de profesjonsorienterte programmene, i forhold til disiplinprogrammene ved 

instituttet og i forhold til undervisningsopplegg med eksterne bidragsytere. Samtidig som vi har satt 

fokus på at hver av utdannelsene har sin særegne profil og at studentene skal få undervisning som er 

relevant for profesjonene de orienterer seg mot, ønsker vi også å skape merverdi gjennom 

fellesaktiviteter på tvers av programmene. Med unntak av det introduserende ex.fac.-emnet 

MEPRO100 er det imidlertid ikke lagt opp til felles programemner. I stedet har vi både på bachelor- 

og masternivå lagt opp til felles moduler som inngå i de større emnene, og som typisk organiseres 

som intensive, men varierte workshops fremfor forelesningsrekker. 

Første semester: Studieplanen legger opp til at studentene på bachelorprogrammet i medie- og 

interaksjonsdesign skal få en felles introduksjon sammen med studentene på de foreslåtte 

bachelorprogrammene i TV-produksjon og journalistikk i faget MEPRO100. I løpet av det treårige 

bachelorstudiet skal studentene skrive mange tekster der de presenterer og reflekterer omkring 

medieproduksjon og – praksis. En innføring i skriving av akademiske tekster er derfor viktig i starten 

av studiet. Ved å koble akademisk skriving med en introduksjon til forsking på 

medieproduksjonsfeltet, får studentene en god innføring i sentrale tenkemåter for et 
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profesjonsorientert universitetsstudium i mediefag og også erfaring med å skrive tekster knyttet til 

dette feltet. MIX101 - Introduksjon til medie- og interaksjonsdesign gir studentene opplæring innen 

det fagfeltet de har søkt seg inn på allerede fra første semester, noe vi mener vil øke motivasjonen 

og gjennomføringsgraden. Læringsutbyttet legger vekt på teknisk og praktisk basiskunnskap og 

basisferdigheter som må være på plass før studentene tar fatt på resten av studieløpet. 

Andre semester tar studentene MIX 102 - Design og programmering. MIX102 er et all-round-emne 

som gir teoretisk og praktisk trening i interaksjonsdesign, programmering og grafisk design. Selv om 

emnet er modulbasert, er målet å integrere de ulike temaene slik at studentene blir i stand til å bruke 

alle delene i sitt praktiske virke. 

Tredje semester tilbys MIX 201 - Design for medieproduksjon. Emnet presenterer studentene for 

utfordringer knyttet til design av system og grenseflater som støtter medieprodusenter i deres 

arbeid. Eksempler er brukervennlige og brukerorienterte løsninger som hjelper journalister å 

navigere store datamengder, applikasjoner som støtter journalister i felten, og grenseflater for 

kollaborativ nyhetsskriving. Dette emnet anser vi å være på 200-nivå, da dette er av en 

viderekommen art sammenlignet med MIX101 og MIX102. Selv om studentene også tidligere har 

hatt praktiske oppgaver, har disse som regel blitt utført internt og innenfor «trygge» rammer. I dette 

emnet vil studentene besøke et medieselskap, observere arbeidspraksiser i medieproduksjon, og 

gjennom observasjon av og intervjuer med praktikere skal de identifisere hvordan interaksjonen kan 

forbedres. Med utgangspunkt i dette skal de designe og teste en prototype som løser et (eller flere) 

av utfordringene de identifiserte. 

Fjerde semester tar studentene emnet MIX 202 - Design for mediebruk, som gjør studentene kjent 

med utfordringer knyttet til design av systemer og grenseflater som presenterer medieinnhold til 

mediebrukere, eksempelvis nye interaktive fortellingsformat, nye metoder for og aksessere nyheter 

og nye bruksområder for spill i sosiale media. Det er hensiktsmessig å introdusere studentene for 

publikumsstudier, mediebruksstudier og metoder for brukersentrert design i dette semesteret fordi 

kunnskapen om disse feltene dermed vil være ferskest mulig når de skal ut i felten. 

Femte semester legger opp til studentene kan fordype seg i andre fag ved UiB eller et opphold ved 

andre læreinstitusjoner, jmf punkt 3.8. 

Sjette semester tar studentene emnet MIX250 - bacheloroppgave i medie- og interaksjonsdesign. 

Bacheloroppgaven er studentenes «svenneprøve», en stor, praktisk test hvor de demonstrerer at de 

har opparbeidet seg den kunnskapen og de evnene de trenger for å kunne jobbe med 

interaksjonsdesign profesjonelt. Derfor vil de jobbe i grupper der hver tar ulike roller, og der de 

planlegger, gjennomfører og ferdigstiller et interaksjonsprosjekt. 

For flere av emnene gjelder det at det legges inn ulike arbeidskrav underveis i semestret. Disse 

arbeidskravene vil i stor grad være knyttet opp mot undervisningen i workshops. De bidrar til å sikre 

at studentene arbeider jevnt gjennom hele semestret. 
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3.4 Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset 

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås 

Det pedagogiske omdreiningspunktet for dette studiet er seminarer og workshops, der forelesninger, 

teoretiske forberedelser, oppgaver og oppgaveløsning integreres i et større hele. Workshopmodellen 

gjør det mulig å ha varierte arbeidsformer og læringsmetoder innenfor en ramme. Den åpner for 

varierte tilnærminger til oppgaveløsning og diskusjon, og for mer fleksibilitet i forhold til hvilke tema 

som settes på dagsorden gjennom semesteret. En fordel med workshops er også at de samsvarer 

både i intensitet og tilnærming med arbeidsmetoder som ofte brukes i kreative yrker som 

journalistikk, interaksjonsdesign og film-/TV-produksjon. Effektiviteten i workshops avhenger av at 

intensjon og mål er klarlagt for alle parter på forhånd, at alle parter møter forberedt til samlingene, 

og at deltakerne jobber intensivt og kollektivt for å nå målene de har blitt enige om. Workshops er 

arbeidskrevende fordi underviser må forberede integrerte pedagogisk opplegg som kan bestå av 

forelesninger, diskusjoner, gruppeoppgaver, presentasjoner, øvinger osv.  I tillegg vil det ofte være 

flere undervisere involvert i workshopen, særlig ved gruppeaktiviteter. De korte samlingene som er 

typiske for workshops gjør det imidlertid lettere å skaffe kvalifiserte lærekrefter. Underviserne blir 

ikke bundet opp gjennom hele semestret, men kan i stedet fokusere på ett tema over en eller flere 

dager, og gjesteforelesere kan inviteres til å bidra en time eller to.  

De fleste workshopene vil være programspesifikke, men vi ønsker også å organisere tematisk 

fleksible fellesworkshops. Disse vil ta utgangspunkt i kompetanser og tema som er av felles relevans 

for de tre programmene som f.eks. entreprenørskap, innovasjon, offentlighetslov og personvern, 

men også gi mulighet for studentene til å fokusere på det fagspesifikke. 

For å imøtekomme begge disse kravene og samtidig utnytte fleksibiliteten som ligger i et fokus på 

emner på 30 studiepoeng, har vi valgt et opplegg der studentene har felles undervisning i mindre, 

ofte intensive, temamoduler på tvers av programmene. Slik fellesundervisning er lagt opp hvert 

semester så langt det er hensiktsmessig, og sørger dermed for at studentene har jevnlig kontakt 

gjennom studieløpet. Gjennom workshopformatet og problembasert læring i disse fellesmodulene 

ønsker vi at studentene skal bli kjent med hverandres fagfelt og forutsetninger, og dermed gi 

mulighet for å utvikle fellesprosjekter knyttet til bachelor- og masteroppgaver.  

I alle situasjoner der studentene har fellesundervisning på tvers av de profesjonsorienterte 

programmene eller sammen med disiplinprogrammene, skal studentene også få programspesifikk 

oppfølging. Dette skjer enten ved at det suppleres med undervisning som kontekstualiserer 

fellestemaene eller gir dybdekunnskap knyttet til deres eget program. En mulig måte å gjøre dette på 

er at vi ved etablering av de nye programmene tilbyr en modul eller workshop kun til ett 

studieprogram, men at vi etter et par gjennomkjøringer når vi har fått denne til å fungere godt, vil 

kunne åpne det også for ett eller begge de andre studieprogrammene. Dette er også aktuelt når det 

gjelder samarbeid med disiplinprogrammene: Vi starter med særlig programspesifikk undervisning, 

men kan etter hvert vurdere å integrere deler av eksempelvis forelesningene på et bestemt 

disiplinemne inn som en modul i de profesjonsrettede utdannelsene. 
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3.5 Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset 

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås 

Ved dette studiet benyttes i stor grad obligatoriske arbeidskrav gjennom semesteret. Disse 

arbeidskravene må være oppfylt for å få lov til å gå opp til eksamen. Argumentene for obligatoriske 

arbeidskrav er at disse vurderingsformene bidrar til jevn arbeidsmengde gjennom semestret, gir 

mulighet for formativ vurdering, og at de er hensiktsmessige i forhold til skissert læringsutbytte. De 

gir også studentene oppøving i gode arbeidsvaner ved at en oppgave skal avsluttes og leveres før den 

neste påbegynnes, og det gir dem mulighet til å fokusere på læringsprosess heller enn på 

instrumentell eksamenslesing. Siden studiet har rask progresjon og de enkelte moduler og workshops 

bygger systematisk på hverandre, er mesteparten av undervisningsaktivitetene obligatoriske. Dette 

gjelder både seminarer og workshops, intern og ekstern praksis og påfølgende refleksjonsrapporter. 

Vurderingsform er i hovedsak mappevurdering, der innholdet i mappen kan være både praktiske og 

skriftlige arbeider. Det benyttes også deleksamen med skriftlige oppgaver. Eksamensvurderinger er 

på alle emner bokstavskala.  Studentene får fortløpende tilbakemeldinger og godkjenninger på 

obligatoriske arbeidskrav, og dermed mulighet til kontinuerlig forbedring og utvikling av sine 

ferdigheter, kunnskaper og generelle kompetanse.  

 

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

Arbeidslivsrelevans: 

Det samlede læringsutbyttet som studiet tilbyr kvalifiserer studenten til arbeid innen 

interaksjonsdesign, UX-design og webdesign for media og digitale plattformer. Studiet vil også 

kvalifisere for informasjons- og kommunikasjonsarbeid i privat og offentlig sektor. 

Videre studier: 

Studiet kvalifiserer studenten for opptak til masterprogrammet i medie- og interaksjonsdesign. 

 

3.7 Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, 

som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart 

Studiet har kopling til forskning og faglig utviklingsarbeid gjennom et opplegg som sørger for 

kontinuerlig kvalitetsforbedring av programmet. Studieprogrammet baserer seg på at 

emneansvarlige jobber i team på tvers av emner for å sikre optimal, forskningsbasert kvalitet. 

Forskere og undervisere fra de ulike prosjektene nevnt nedenfor trekkes regelmessig inn i 

undervisningen, og studenter vil også bli invitert inn i pågående forskningsprosjekter. 

Workshopmodellen har kontinuerlig fagutvikling som utfordringspunkt for alle involverte 

undervisere. Programmet er ellers sterkt faglig integrert i instituttets portefølje og er en del av 

planene om samarbeid med partnerne i Media City Bergen og mediebransjen ellers. I tillegg til 

praksislærere med bransjeerfaring ansatt på åremål vil vi inngå avtaler med bedriftene om 

undervisning knyttet til intensive workshops, samt etablere avtaler om utplassering av 

studentgrupper på ulike punkt i studieløpet. 
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3.8 Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering, som skal være tilpasset 

studiets nivå, omfang og egenart 

Bachelorstudenter i medie- og interaksjonsdesign som ønsker å ta et semester i utlandet kan gjøre 

dette i femte semester. Mellom nordiske universitet og universitet i EU-land skjer organisert 

utveksling først og fremst gjennom Nordplus- og Erasmus-samarbeidet. Universitetet i Bergen har i 

tillegg egne utvekslingsavtaler med utdanningsinstitusjoner over hele verden. Instituttet har 

generelle og programspesifikke avtaler med blant annet London Metropolitan University, Roskilde 

Universitet, Universidad de Alicante, Universidad de Granada, Università degli Studi di Bologna, 

Universitat Autónoma de Barcelona, Universitat de València, Université Paris Nord, University of 

Maribor, Universität Mannheim, Universität Salzburg og Københavns Universitet. Studenter ved det 

eksisterende bachelorprogrammet i nye medier har i tillegg deltatt på utveksling til blant annet 

University of Hawaii, University of Minnesota, University of Sydney og Hong Kong Baptist University. 

Norske studenter kan inkludere emner  fra andre land i den norske graden sin. Dette krever at 

emnene er godkjent av Universitetet på forhånd. Et delstudium i utlandet bør være relevant for det 

norske bachelorprogrammet i journalistikk, slik at studentene er sikret det læringsutbyttet som er 

skissert for studiet som helhet. Studentene blir derfor oppmuntret til å planlegge delstudium i 

utlandet i samråd med faglærer og studiekonsulent.3.9 Hvis relevant (se veiledning): Studiet skal ha 

lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold for 

studentene, som er tilpasset studiet 

Studiet har tilgang til lokaler, bibliotekstjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser 

og arbeidsforhold for studentene på UiB sine fasiliteter i Media City Bergen. 

3.10 Vedleggsliste: 

Vedlegg til Plan for studiet: 
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet 

Vedlegg nr. 

Studieplan  med følgende vedlegg: 
- Emnebeskrivelser 
- Tekst til vitnemål/ Diploma Supplement 

 

Oversikt over muligheter for studentutveksling og internasjonalisering  

 

 

4. Fagmiljøet tilknyttet studiet 
4.1. Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik 

det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige 

og kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres. 

Institutt for informasjons- og medievitenskap ble etablert i 2004, ved at de tidligere instituttene for 

informasjonsvitenskap og medievitenskap ble slått sammen. Instituttet driver forskning, undervisning 

og formidling innen informasjonsteknologi og medier. Fagmiljøet ved instituttet er tverrfaglig, og 

studerer IKT og medier med metoder og perspektiver fra samfunnsvitenskap, humaniora og 

teknologifag. Instituttet har 28 fast vitenskapelige stillinger, ca 20 stipendiater og postdoktorer og 12 

i administrativ og teknisk stab. Om lag 850 studenter er knyttet til vår portefølje med 

studieprogrammer. 
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De praktisk orienterte studieprogrammene: 

• Bachelorprogram i film- og TV-produksjon 

• Bachelorprogram i journalistikk 

• Bachelorprogram i nye medier 

Disiplinstudieprogrammene: 

• Bachelorprogram i informasjonsvitenskap  

• Bachelorprogram i medievitenskap 

• Masterprogram i medievitenskap 

• Masterprogram i informasjonsvitenskap 

Instituttet er også involvert i tverrfaglig samarbeid omkring følgende studieprogram: 

• Bachelorprogram i kognitiv vitenskap 

• Bachelorprogram i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)  

Fra høsten 2017 vil BT, BA, NRK, TV2, Vizrt, samt en rekke andre medie- og teknologiselskaper og 

deler av Institutt for informasjons- og medievitenskap bli samlokalisert i et stort medietun i Lars 

Hillesgate. Den overordnede ambisjonen for Media City Bergen er: ”å skape et internasjonalt ledende 

miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet”.  

Fasilitetene i Media City Bergen vil styrke forskningsbasert undervisning i studie-programmene. 

Media City Bergen-satsningen gir instituttet muligheter til å utvikle og styrke forskning innen 

områder som medieproduksjon, kommunikasjonsteknologi, interaksjonsdesign og formidling. Media 

City Bergen-prosjektet er også en unik mulighet til å utvikle instituttets profesjonsorienterte 

utdanningstilbud og styrke vår faglige satsing på utdanning og forskning i skjæringspunktet mellom 

teknologi og innholdsproduksjon. I tillegg til bachelorprogrammet det her søkes opprettelse av, har 

instituttet utviklet fem nye studieprogrammer som utnytter vekselvirkningene mellom akademisk og 

praktisk kunnskap, og samarbeid med andre fagmiljø både ved UiB og utenfor, med planlagt oppstart 

i Media City Bergen høst 2017. De totalt seks programmene er: 

• BASV-JOU Bachelorprogram i journalistikk 

• MASV-JOU Masterprogram i undersøkende journalistikk 

• BASV-TVP Bachelorprogram i tv-produksjon 

• MASV-MAN Masterprogram i manusutvikling for serier 

• BASV-MIX Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign 

• MASV-MIX Masterprogram i avansert medie- og interaksjonsdesign 

De seks nye studieprogrammene vil være profesjonsorienterte universitetsutdanninger med 

undervisningssamarbeid, inkludert student-utplasseringer, med selskapene i Media City Bergen, samt 

andre bransjeaktører, i studieløpet. De tre eksisterende praktiske bachelorprogrammene legges ned. 

De nye studieprogrammene i medie- og interaksjonsdesign er forskningsbasert. Programmene 

springer ut av undervisnings- og fagspesifikk forskning både ved eget institutt og basert på 

eksisterende nasjonal og internasjonal forskning. Det legges opp til at hvert emne på 30 studiepoeng 

skal utformes og ledes av en vitenskapelig ansatt i samarbeid med en praksislærer. Studieplanene 

legger til rette for aktiv studentdeltakelse i forsknings- og innovasjonsprosjekt, samtidig som 

forskningsprosjekt og – resultater skal mobiliseres i undervisningen. En slik kobling vil stimulere 
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studentenes nysgjerrighet og kreativitet, og slik gi viktige kompetanser for et arbeidsmarked i rask 

omstilling.  

Faglig samarbeid mellom programmene er viktig for kvalitetssikringen og videreutviklingen av de nye 

studiene. Dette ivaretas dels gjennom felles innføringsemne i medieproduksjon og teknisk opplæring, 

dels gjennom tverrfaglige arbeidsseminar rundt sentrale tema. Av faglige og ressursmessige hensyn 

er det vesentlige at det utvikles samarbeid mellom aktivitetene i Media City Bergen og 

disiplinprogrammene, men også i samspill med de andre relevante fagmiljøene på og utenfor 

instituttet. Samtidig legges det til rette for dialog og samarbeid mellom de ulike studentgruppene på 

instituttet, og en plan for dette skal være på plass i god tid før oppstart.  

De nåværende studieprogrammene legges ned, og har ikke opptak høsten 2017. De studentene som 

begynte på de tre eksisterende praktisk-orienterte bachelorgradene høsten 2015 og høsten 2016 skal 

få anledning til å fullføre utdanningen på studieprogrammene de ble tatt opp på. Det vil si at 

studenter som tas opp høsten 2016 vil fullføre bachelorgraden på de nåværende programmene 

våren 2019.  

De nye studieprogrammene har oppstart høsten 2017. Studentene på både de nåværende og nye 

studieprogrammene har sin forankring i UiBs lokaler i Media City Bergen. 

Dette betyr at vi i de akademiske årene 2017/2018 og 2018/2019 tilbyr emner fra både de 

nåværende og de nye studieprogrammene. Instituttet har lagt planer for hvordan dette skal gjøres. 

Det legges og opp til gode ordninger for studenter som av ulike grunner har et forsinket studieløp..  

Instituttets satsing på praktiske og profesjonsorientert medieutdanninger 

Siden 2005 har instituttet tilbudt tre bachelorprogrammer i journalistikk, nye medier, og i film / tv-

produksjon, i tillegg til bachelor- og masterprogrammene i medievitenskap og informasjonsvitenskap. 

Disse tre praktisk orienterte programmene har særlig forsøkte å reflektere ambisjonene til instituttet 

ved å kombinere teoretiske perspektiver med realkompetanse, og dra nytte av de ulike disiplinene. 

De seks nye bachelor- og masterprogrammene som lanseres i 2017 har som mål å gå mye lenger. De 

vil ikke bare bidra til å realisere instituttets ambisjoner ved å utnytte kombinasjoner av kompetanse, 

men også Media City Bergen - gjennom omfattende bransjesamarbeid. De vil også ta nye 

pedagogiske grep som forbereder studentene på et arbeidsliv i en bransje i stadig utvikling og gir 

dem kritisk forståelse for utviklings- og innovasjonsprosesser i denne bransjen.  

Instituttets betydelig engasjement i Media City Bergen er på mange måter en realisering av 

ambisjonene ved etableringen i 2004 da Institutt for informasjons- og medievitenskap ble slått 

sammen. Ambisjonen var 1) å kombinere teknologiske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske 

tilnærminger til medier og kommunikasjon, og 2) oppnå synergi basert på et mangfold av 

tilnærminger og perspektiver. Det nye instituttet spente fra matematiske og teknologiske 

kompetanse via sosiale vitenskapelige tilnærminger til estetiske og tekstlig analytisk kompetanse, og 

har siden utvidet og diversifisert videre. Kombinasjoner av disse kompetansene, tilnærmingene og 

disiplinene ble sett på som spesielt viktig innenfor produktiv praksis innen medie- og IKT-områdene: 

Når dokumentarfilm og tv-underholdning, IKT-baserte pedagogiske hjelpemidler, nettaviser, 

papiraviser, oppslagsverk eller hva det kan være skal produseres og distribueres, må en med 
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nødvendighet kombinere alle de kompetansene vårt institutt nå rommer. Kunnskap om så 

vel programmering som tekst- og bildeanalyse kommer til anvendelse.  

Dette er en hovedgrunn til at det nye instituttet har satset spesielt på produksjonsorienterte 

bachelorprogram i film/tv, nye medier og journalistikk som alle er fullt ut basert i digital 

teknologi. Meningen er at disse studietilbudene også skal følges opp med forskning som har 

en tilsvarende orientering mot faglig integrasjon i produktiv praksis. (Infomedia, 2006)  

Instituttet har siden etableringen skapt et unikt forsknings- og utdanningsmiljø som skiller seg fra 

andre sammenlignbare miljøer, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. UiBs Media City Bergen-

satsning er utviklet på bakgrunn av disse tverrfaglige forsknings- og undervisnings miljø. Målet er at 

Media City Bergen ”vil gi et miljø for praktisk medieutdanning og praksisnær forskning som er unikt 

ikke bare i Norge, men også internasjonalt.” (Universitetsstyret: Sak 4b 2013 møte 14.02.13). 

Instituttets fagmiljø: interaksjonsdesignforskning, mediedesign og spillforskning 

Bachelor i medie- og interaksjonsdesign bygger på forskning- og undervisningskompetanse fra 

instituttets forskningsmiljøer og akademiske samarbeidspartnere, samt fagkompetanse fra lokal, 

nasjonal og internasjonal mediebransje. Programmet bygger på et møte mellom særlig to fagmiljøer 

ved instituttet: forskningsgruppen for interaksjonsforskning, herunder miljøene for mediedesign og 

spillforskning, og den bredere interessen på instituttet innen publikumsforskning. 

Forskningsgrupper er instituttets primære faglige fora, og sammensetningen i dem er derfor faglig 

motivert. Forskningsgruppene fungerer som faglige katalysatorer for forskningsprosjekter, utvikling 

av fagfelt og utdanning. Samtidig er forskningsgruppene en plattform for tverrfaglig samarbeid 

mellom de tre fagretninger instituttet er bygget opp rundt: samfunnsvitenskap, humaniora og 

teknologiutvikling. Instituttet har åtte forskningsgrupper, og flere vitenskapelige ansatte er medlem i 

mer enn en gruppe: 

• Journalistikkforskning 

• Interaksjonsforskning 

• Medieestetikk 

• Mediebruk og publikumsstudier 

• Medie-, ikt- og kulturpolitikk 

• Logikk, informasjon og interaksjon 

• Retorikkgruppen 

• Semantiske og sosiale informasjonssystemer 

Gruppen for interaksjonsforskning med rundt 7 medlemmer, inkludert leder for de to 

studieprogrammene i medie- og interaksjonsdesign, førsteamanuensis i medievitenskap Kristine 

Jørgensen, har interaksjon og praksis i teknologirike omgivelser som sitt hovedfokus. Dette 

inkluderer interaksjon mellom informasjonssystemer og brukere (menneske-maskin interaksjon), 

interaksjonsdesign, teknologimediert interaksjon og distribuert samarbeid. Gruppen ser på et bredt 

spekter av anvendelsesområder som IKT-støttet samarbeid, IKT-støttet læring, mobile applikasjoner 

og dataspill, og er også opptatt av hvordan våre studier kan informere design av grensesnitt og 

systemer. Medlemmer av gruppen, inkludert førsteamanuensis i informasjonsvitenskap Frode 

Guribye og professor i informasjonsvitenskap Barbara Wasson, har vært sentrale i undervisningen på 

eksisterende emner på bachelor og master i informasjonsvitenskap som Advanced Topics in Human-
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Computer Interaction og Interaction Design, der målet er å gi studentene en forståelse av begrepene 

brukervennlighet, brukeropplevelse og brukersentrert design. Spesiell oppmerksomhet er gitt til 

interaksjonsdesign-aktiviteter, blant annet etablering av krav, prototyping og evaluering. Studentene 

får praktisk erfaring i å designe interaktive teknologier og lære om aktuelle utviklingen innen 

interaksjonsdesign og menneske-maskin interaksjon. 

Som del av styrkingen av interaksjonsforskningen ved instituttet er en ny førstestilling i 

interaksjonsdesgin under utlysning, og har ansatt Morten Fjeld, professor i HCI ved Chalmers 

Universitet i Gøteborg, som professor II i perioden 2016-2018. Fjeld har blant annet grunnlagt t2i 

Interaction Lab t2i ved Chalmers hvor forskere og studenter utforsker hvordan ny interaktiv teknologi 

kan dra problemløsning og samarbeid. Han vil være knyttet til interaksjons-forskningsgruppen ved 

instituttet, og vil bl.a. bidra med undervisning på våre HCI-kurs.  

Fagfeltene mediedesign og spillforskning er koblet tett til fagfeltet interaksjondesign og er begge 

sentrale i de nye bachelor og masterprogrammene i medie- og interaksjonsdesign. 

Forskningsmetodikken "design science" innebærer å utvikle nye journalistiske prototyper i nært 

samarbeid med potensielle brukere(fagfolk og forbrukere) gjennom systematiske sykluser av 

utvikling, evaluering og læring. Designvitenskap har blitt tilpasset det journalistiske forskningsfeltet, 

og tilnærmingen kalles "mediedesign". Mediedesign er en relativt ung tilnærming, men er basert på 

prinsipper fra veletablerte metoder som produksjonsstudier, aksjonsforskning og designetnografi.  

Dette området er del av undervisningen i bachelor i nye medier, utviklet av professor Lars Nyre, 

tidligere leder for studieprogrammet, og vil bringes videre i de nye bachelor- og masterprogrammene 

i medie- og interaksjonsdesign. Førstnevnte program har eksistert siden 2005 og etter endt studie 

skal studentene ha teoretisk og praktisk kunnskap om interaksjonsdesign og brukertesting, samt 

systemutvikling og databasebehandling, samt utvikle ideer fra skissestadium til fungerende 

prototyper. Sentrale metoder på dette programmet er bruken av «innovasjons-pedagogikk» og «lean 

metode» i eksperimentering og utvikling av prototyper på bachelor i nye medier. Prototypene 

designes og lages i en eksperimentell setting hvor forskere, studenter undersøker og potensialet for 

ulike teknologier som søkemotorer, mobiltelefoner, smartklokker og droner. Studenter på bachelor i 

nye medier produserer syv ulike, originale prototyper årlig, bla som del av bacheloroppgaven.  

Spillforskning er et interdisiplinært forskningsfelt som kombinerer innsikter fra datavitenskap, 

samfunnsvitenskap, humanvitenskap og psykologi. Instituttets spillforskning har en tverrfaglig profil 

som har kombinert teori og metoder fra informasjonsvitenskap og medievitenskap. Teoretisk har 

forskningen trukket på blant annet fiksjonsteori, publikumsstudier og interaksjonsteori, samt 

perspektiver fra nye medier, mens metodisk har forskningen kombinert både tekstanalytiske og 

etnografiske tilnærminger, herunder brukerstudier og usabilitystudier. Førsteamanuensis Kristine 

Jørgensen og førsteamanuensis Rune Klevjer har samarbeidet om masteremnet Computer Game 

Studies, som har blitt tilbydt på tvers av disiplinprogrammene og har kombinert tekstanalytiske 

perspektiver med en praktisk komponent knyttet til spilldesign. I tillegg til at spillmediet vil inngå som 

et av mediene studentene skal få erfaring med i de nye studieprogrammene i medie- og 

interaksjonsdesign, vil kombinasjonen av teori og praksis fra dette emnet også videreføres. 

Interaksjonsforskning kan kobles opp mot et annet forskningsfelt, nemlig publikumsforskning. 

Instituttets forskningsgruppe Gruppen for mediebruk og publikumsstudier er interessert i spørsmål 

knyttet til hvordan publikum tolker, bruker og handler på grunnlag av alle former for medieinnhold. 
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Gruppens medlemmer ser på demokratiske, retoriske, sosiale, identitetsmessige og sosiokulturelle 

dimensjoner ved mediebruk og -resepsjon. Gruppen driver også undervisning innen bachelor- og 

masterprogrammene i medievitenskap, og veileder masterstudenter og stipendiater. Gruppens 

medlemmer jobber blant annet med medborgerskap og demokrati, bruk av sosiale medier, 

resepsjonsteori og tolkninger av politiske budskap. Med sitt fokus på forbedret interaksjon for 

profesjonelle og individuelle mediebrukere vil bachelorgrad i medie- og interaksjonsdesign trekke på 

kompetansen innen dette området.  

Siden oppstart av bachelor i nye medier i 2005 har instituttet knyttet til seg en rekke kontakter i 

relevante bransjemiljø som har bidratt med kompetanse i utdanningene, samt inngått 

samarbeidsavtaler for utvikling av student-prototyper og teknologiløsninger. Instituttet har og ansatt 

bransjefolk i prosentstillinger. Dette samarbeidet vil utvides betraktelig i de to nye utdanningene, og 

avtaler om studentutplassering og annet samarbeidet med bransjepartnere i Media City Bergen som 

NRK, TV2, BT, samt teknologiselskapene Vizrt og Vimond, skal inngås. Også samarbeid med Bergens 

voksende spillutviklingsmiljø vil inngå i dette samarbeidet.  

 

4.2 Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for 

studiet. 

Bergen Journalism Lab (J-Lab) er et faglig initiativ og redaksjonelt medium som står sentralt i forhold 

til mediedesignmiljøet på instituttet. Det etablert ved Instituttet i 2014 og ledes av Lars Nyre. Han er 

tidligere leder for bachelor i nye medier og vil være sentral også i de nye studieprogrammene i 

medie- og interaksjonsdesign. J-Lab skal inspirere til utvikling av journalistikken i Norge, både lokalt 

og nasjonalt med mål om å gjøre UiB til et sentrum for nye teknologiske løsninger. J-Lab ønsker å vise 

fram den teknologiske kreativiteten hos studenter, forskere, bransjefolk og samarbeidspartnere fra 

hele verden. J-LAB består i dag av denne nettavisa og ei langvarig seminarrekke, og ledes av 

professor Nyre og professor i informasjonsvitenskap Bjørnar Tessem. J-Lab har blant annet arrangert 

seminarer om innovasjon innen nye medier, fremtidens fjernsyn, og eksperimentell metode innen 

mediedesign.  

Relatert til J-Lab er instituttets deltakelse i et nytt EU-prosjekt i Horizon2020 knyttet til innovative 

skriveverktøy for nyhetsjournalistikk. Navnet på prosjektet er INJECT - Innovation Journalism. 

Enhanced Creativity tools, og har oppstart i 2017. Prosjektet er et innovasjonsprosjekt som ligger 

under kategorien «Innovation Action» i H2020, der målsettingen er å utvikle realistiske 

forretningsmodeller basert på prototyper utviklet innen akademia. Prosjektet baserer seg på en 

digital verktøykasse som skal hjelpe journalister til å bli mer kreative og effektive i det daglige 

nyhetsarbeidet. Prosjektet ledes av Neil Maiden ved City University London, mens den norske delen 

utgår fra et samarbeid mellom Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB og M'Labs Bergen 

(tidlegare MobileTech), pluss de tre lokalavisene Sunnhordland, Hordaland og Hallingdølen hvor 

teknologien skal prøves ut. UiB er representert ved professor Lars Nyre, leder for de nye 

studieprogrammene i journalistikk professor Astrid Gynnild, og faglig leder for UiBs forsknings- og 

undervisningsprogram i Media City Bergen professor Ole J. Mjøs. 

Prosjektet Games and Transgressive Aesthetic (GTA) er støttet gjennom NFRs Unge forskertalenter-

satsing under FRIPRO, og ledes av førsteamanuensis Kristine Jørgensen. Prosjektet går I perioden 
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2015-2018 og har ramme/innvilget beløp: 9 787 000/6 934 000 NOK. Prosjektet er en kontekst- og 

brukersensitiv studie av grenseoverskridende innhold i dataspill, og utforsker gjennom etnografiske 

metoder hvordan spilere opplever kontroversielt innhold i dataspill, og hvilke former for innhold de 

opplever som ubehagelig. Ved instituttet er førsteamanuensis Rune Klevjer og stipendiat Kristian 

Bjørkelo involvert, og eksterne partnere inkluderer blant andre Westerdals Oslo ACT og IT-

Universitetet i København. 

 

4.3 Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved 

institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale 

delene av studiet. 

Bemanningsplanen for bachelorprogrammet i medie- og interaksjonsdesign er i tråd med dette 

kravet.  

Referanser 

Infomedia (2006) Utviklingsplan. Institutt for informations og medievitenskap. Universitetet i Bergen. 

17. Januar. 

Universitetsstyret (2013) Universitetsstyret: Sak 4b 2013 møte 14.02.13, UiB. 
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Appendix 

Tabell 1: Studenter og tilsatte (UiBs veiledning, pkt. 2.2) 
 

Tabellen skal gi grunnlag for å se det omsøkte studiets størrelse i forhold til fakultetets øvrige 
studietilbud.  
Oppgi tall fra siste mulige tellingstidspunkt (”X”) og sett dette inn i tabelloverskriftsraden (dvs. erstatt 

X’ene med årstall).  

Enheter og program 

Registrerte 

studenter 

2015 

Opptatte 

studenter i 

2015 

Kandidater i 

2015 

Vitenskapelige 

årsverk 

26.9.2016 

Ved fakultetet totalt 3310 2195 626 117 

Ved instituttet for det 

omsøkte studiet 

740 362 161 30 

Ved det omsøkte studiet      

     

  

Kommentar: 
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Tabell 2: Forventet antall studenter ved studiet (UiBs veiledning, pkt. 

2.2) 
 

Tabellen skal gi oversikt over studenttallet og rekrutteringsbehovet for det omsøkte studiet.  

Antall studenter ved det omsøkte studiet 
Studenter totalt 

første studieår 

Studenter totalt 

ved full drift 

Antall fulltidsstudenter 
20 60 

Antall deltidsstudenter   

Antall nettstudenter   

 

Kommentar: 
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Tabell 3: Instituttets planer for faglig bidrag i studiet  
Tabellen skal gi en kvantitativ oversikt over fagmiljøet som skal bidra i studiet. Innsatsen til de 

ansatte oppgis i undervisningsprosent, ved oppstart og ved full drift.  

Samlet oversikt over planlagt dimensjonering av undervisningsressurser for studieprogrammet 

1 2 3 4 5 6 

Stillingskategori første 
studieår 

Samlet antall første 
studieår  

Samlet undervisnings-
prosent per 

stillingskategori første 
studieår 

Stillingskategori ved full 
drift 

Samlet 
antall ved 
full drift 

Samlet 
undervisningspros

ent per 
stillingskategori 

ved full drift 

Professor* 3 20 % Professor* 3 50 % 

Førsteamanuensis 2 15 % Førsteamanuensis 2 35 % 

Post doc 1 5 % Post doc 1 10 % 

Stipendiat   
  

Stipendiat     

Praksisårsverk/timelærere
/universitetslektor 

I/T 50 % 
Praksisårsverk/timelærer
e/universitetslektor 

I/T 150 % 

Teknisk 1 10 % Teknisk 1 20 % 

*Inkluderer professor II 

Instituttleders vurdering av faglig robusthet og tilgjengelige undervisningsressurser i studiet.  

I instituttets ressursanalyse er det det skissert et behov for minimum 10 vitenskapelige stillinger og 

praksislærere tilsvarende 6,5 årsverk for å gi bemanning nødvendig for å ivareta undervisningen ved 

de 6 programmene slik den er beskrevet i studieplanene.  Instituttet har per i dag 8 vitenskapelige 

stillinger som går inn i programmene. 5 av disse er allerede finansiert av fakultetet, mens 3 er 

midlertidig finansiert av Universitetsdirektøren ut 2017. I tillegg går instituttet de to første årene inn 

med interne ressurser tilsvarende 2 årsverk ved å øke stabens undervisningsbelastning i en 

overgangsfase.  

I samarbeid med fakultets- og universitetsledelsen har instituttet oversendt et budsjettinnspill som 

vil sikre inndekning av stillingsressurser fra 2020 i tråd med instituttets ressursanalyse.  

Tre forhold er av betydning for å vurdere undervisningsressursene i disse programmene:  

For det første er undervisningsopplegget basert på delt emneansvar mellom vitenskapelig ressurs og 

praksislærerressurs. Dette sikrer en god balanse mellom vitenskapelig og praktisk kompetanse i 

enkeltemner, samtidig som det gir fleksibilitet i ressursbruk og tett oppfølging av studentene i de 

ulike delene av et emne.  

For det andre tilbyr instituttet i dag 3 BA programmer innen henholdsvis Journalistikk, Film- og tv-

produksjon, og Nye medier. Disse vil bli tilbudt parallelt med etablering av de nye programmene og 

gradvis faset inn i disse. Siste år for utgående program er 2019. Det innebærer at det vil være 

vanskelig å estimere nøyaktig samlet undervisningsprosent første studieår for programmene.  

For det tredje er de nye programmene faglig forankret i disiplinprogrammene i Medievitenskap og 

Informasjonsvitenskap, samt faglige interesser knyttet til særlig 3 forskningsgrupper ved Instituttet. 
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Informasjonsvitenskapelig stab består pr 1.9.2016 av 11 vitenskapelige stillinger, hvorav 2 stillinger 

under tilsetting. Medievitenskapelig stab har samme dato 12 faste vitenskapelige stillinger, hvorav 1 

for tiden er besatt som  universitetslektorvikariat.  I tillegg kommer 8 vitenskapelige  knyttet til de 

profesjonsorienterte fagene.  

Forskningsgruppen i Journalistikk er instituttets største, og består av 5 professorer og 2 

førsteamanuenser, 1 postdoktor og 3-4 stipendiater. Forskningsgruppen i Medieestetikk, som vil 

være knyttet i hovedsak til BA og MA i TV-produksjon, består av 3 professorer og 3 

førsteamanuenser, samt 1 stipendiat. Forskningsgruppen for interaksjon er en tverrfaglig gruppe 

med medlemmer fra informasjonsvitenskap og medievitenskap. Gruppen har for tiden 2 professorer, 

2 førsteamanuenser og 1 stipendiat. En ny førsteamanuensis på fagområdet er under tilsetting. 

Denne faglige forankringen i disiplinprogram og forskningsgrupper vil sikre tilstrekkelig robusthet til å 

tåle sykefravær og forskningsterminer. 

BA i Medie- og interaksjonsdesign  

Ved oppstart vil programmet disponere en stab på 5 vitenskapelige, hvorav 3 med 

professorkompetanse. Av professorene vil 1 ha undervisningsplikt på ex fac-emne felles for de tre 

BA-programmene.  Førsteamanuensen vil ha emneansvar for MIX101 og MIX 102, henholdsvis første 

og andre semester. Den tredje professorressursen er professor II som vil ha ansvar for mindre deler 

av undervisningstilbudet. I tillegg kommer en postdoc-ressurs, som også vil bidra med spesifikke 

undervisningsoppgaver.  

Ved full drift vil programmet disponere vitenskapelige ressurser tilsvarende om lag ett årsverk (1700 

timer). Dette skal dekke 2 emner á 30 studiepoeng, samt to emner á 10 studiepoeng (høst), og 3 

emner á 30 studiepoeng (vår), inklusive veiledning på bacheloroppgaver.  

Dette gir 300 timer undervisning per semesteremne gitt av vitenskapelig stab. I tillegg kommer 100 

timer fordelt på de to førstesemesteremnene ex fac og MIX101. Dertil kommer 1,7 årsverk 

undervisning gitt av praksislærere og teknisk stab. Det tilsvarer i underkant av 600 timer på hvert av 

de fem semesteremnene. Dette vil sikre tett og god faglig oppfølging av studentene fra både 

vitenskapelig stab og praksislærere.  

Programmet bygger på faglig samarbeid med disiplinprogrammet i informasjonsvitenskap. En 

førsteamanuensis i informasjonsvitenskap vil ha oppgaver på programmet tilsvarende 25% av 

undervisningsplikten. Videre vil professor II i HCI (menneske-maskin-interaksjon) ha noen 

undervisningsoppgaver på programmet.  

Programmet vil gjenbruke kurs i programmering tilbud på bachelorprogrammet i 

informasjonsvitenskap. I deler av MIX102 vil studentene følge undervisningen gitt på 

bachelorprogrammet i informasjonsvitenskap.  

Det legges vekt på at to av de vitenskapelige ressursene skal ha tilstrekkelig overlappende 

kompetanse til å kunne overta hverandres oppgaver ved eventuell sykdom og forskningstermin. 

Robustheten vil videre bli ivaretatt gjennom bidrag fra og samarbeid med dedikerte fagpersoner på 

disiplinprogrammet i informasjonsvitenskap. Ved sykdom og forskningstermin skal minst 1 

vitenskapelig knyttet til disiplinprogrammet ha kompetanse til å overta undervisningsoppgaver på 

programmet. 
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1. Generelt om studiet 
I et medielandskap hvor teknologiske og økonomiske rammebetingelser endrer seg, og hvor 

redaktørstyrte mediers flere hundre års lange posisjon som bærebjelker i det norske demokratiet 

utfordres, er rekruttering av mennesker med rett kompetansen avgjørende. Samtidig stiller denne 

utviklingen medieutdanningene overfor tilsvarende utfordringer.  

Masterprogrammet i medie- og interaksjonsdesign handler om å lage teknologiske løsninger som 

hjelper mediebrukere til å forstå og samhandle med innhold og teknologi. Studentene skal lære å 

utvikle nye tekniske og innholdsmessige løsninger for mediebruk, og som støtter arbeidspraksisene i 

mediebransjen. Kandidatene som utdannes fra dette programmet vil ha en særlig analytisk og 

metodisk forståelse av mediebrukerne – bredt forstått både som brukere av verktøy innen 

medieproduksjon, og sluttbrukere av medieprodukter og publikum ellers – og hvordan deres 

subjektive opplevelser må forstås for å kunne utvikle gode løsninger. 

Masterutdanningen er et teoretisk og metodisk forankret universitetsstudium som legger vekt på 

problembasert læring gjennom idéworkshops, teknisk opplæring, samarbeid i grupper, selvstendige 

studier og akademisk refleksjon knyttet til egen og andres praksis. 

Masterprogrammet ligger under Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet. Hele studieløpet vil være i nye lokaler i Media City Bergen. 

I prosessen har det vært innhentet innspill fra medie- og teknologibransjen, med særlig henblikk på å 

styrke arbeidslivsrelevansen, samt legge grunnlag for samarbeid om undervisning og praksis. De 

foreslåtte studieplanene er faglig og pedagogisk ambisiøse. Studieplanen har en god sammenheng 

mellom læringsmål og aktiviteter, og de er utformet med sikte på en tydelig progresjon i 

kompetanse.  

Type studium: 

Typer laveregradsstudium (kryss av) 

 Bachelorgradsstudium 

o  Kortere studium på lavere grad som ikke fører til en grad 

(grunnutdanning), årsstudium 

o  Studieretning innenfor en bachelorgrad 

o  Fellesgrad 

o  Videreutdanning 

Type mastergradsstudium (kryss av) 

X Mastergradsstudium 120 studiepoeng – § 3 

 Erfaringsbasert mastergradsstudium 90 studiepoeng – § 5 

o  Erfaringsbasert mastergradsstudium 120 studiepoeng - § 5 

o  Mastergradsstudium 300 studiepoeng 

o  Fellesgrad 

o  Videreutdanning 

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av) 

x Heltidsstudium 

o  Deltidsstudium 

x Campus-/stedbasert studium 

o  Samlingsbasert studium 
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Tabell som viser studiets oppbygning: 

Høst 1 MIX301 – Brukeropplevelse for media 

Vår 1 MIX302 – Prosjektdesign og feltstudier 

Høst 2 MIX350 – Masteroppgave 

Vår 2 

 

2. Grunnleggende forutsetninger for godkjenning 

(studietilsynsforskriften § 7-1) 
2.1 Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner skal være oppfylt.  

Det er ikke gitt egne rammeplaner for dette studiet og det fyller kravene til relevante forskrifter. 

 

2.2 Rekrutteringen av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og 

opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium. 

Opptak til masterprogrammet krever bachelorgrad i medie- og interaksjonsdesign eller tilsvarende 

utdanning. Studiet krever systematisk og selvstendig innsats av den enkelte masterstudent, samt tett 

oppfølging fra veiledere og praksislærere. Dette utfordrer fagmiljøet i forhold til hvor mange 

studenter som kan tas opp. På den ene siden kreves et minimumsantall studenter for å sikre et 

robust læringsmiljø der deltakerne veksler på å arbeide alene og sammen. På den andre siden bør 

dette antallet avpasses i forhold til realistisk veilednings- og undervisningskapasitet på feltet. 

Hensynet til begge deler ivaretas ved at vi i første omgang tar opp et ganske lavt antall 

masterstudenter på programmet, inntil 12 studenter, og ved at det etableres et tett faglig samarbeid 

mellom de profesjonsorienterte masterprogrammene.  Dette sikres ved at flere workshops/-

frokostseminarer underveis i studiet legges opp som tverrfaglige arbeidsseminar rundt sentrale 

tema. Av faglige og ressursmessige hensyn er det vesentlig at det utvikles godt samarbeid mellom de 

profesjonsorienterte masterprogrammene og de eksisterende disiplinprogrammene ved instituttet – 

særlig informasjonsvitenskap, men og medievitenskap, samt at det legges vekt på samspill med de 

ulike, relevante fagmiljøene utenfor instituttet. 

 

2.3 For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige 

forhold av betydning for studentene. 

Det er en høy grad av praksis integrert i studiet og i særdeleshet er denne rettet mot 

klyngepartnerne i Media City Bergen; TV2, NRK, BT, Vimond, Vizrt, og M’labs. Institutt for 

informasjons- og medievitenskap har løpende dialog med partnerne fra MCB-prosjektets oppstart i 

2012, og ferdigstilte avtaler vil foreligge høsten 2016. Det er en forutsetning at samarbeid med 

mediebedrifter kvalitetssikres gjennom tett dialog mellom UiBs praksislærere og kontaktpersoner i 
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bedriftene. Avtalene skal også sikre pedagogiske møtepunkter mellom utdanningen og 

kontaktpersoner i bedriftene. 

 

 

3. Plan for studiet (studietilsynsforskriften § 7-2) 
 

3.1 Studiet skal ha et dekkende navn. 

Navn på studiet er “Masterprogram i medie- og interaksjonsdesign”, på engelsk er navnet “Master’s 

Programme in Media and Interaction Design ”. 

 

3.2 Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte jamfør Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det formuleres ett læringsutbytte for hvert studium.  

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totallæringsutbytte, definert i kunnskaper, 

ferdigheter og generell kompetanse, som beskrevet i mal for studieprogram: 

Kunnskaper 

Kandidaten: 

● har avansert kunnskap innen interaksjonsdesign og spesialisert innsikt innen 
interaksjonsdesign for mediefeltet. 

● har inngående kunnskap om teorier og metoder innen interaksjonsdesign, med særlig vekt 
på mediefeltet. 

● kan analysere brukermønstre og hva mediebrukere og –praktikere trenger når de 
samhandler med medieteknologi og –innhold.  

● kan analysere praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til media og 
medieteknologiens rolle i samfunnet. 

● har spesialisert kunnskap innen et av områdene programmering, evaluering, 
interaksjonsdesign, eller innholdsdesign. 

 
Ferdigheter 

Kandidaten: 

 kan skape og produsere ulike typar tekstlig, audiovisuelt og interaktivt medieinnhold på en 
selvstendig måte. 

 kan i tråd med teori og praksis i interaksjonsdesign utføre brukerstudier for å evaluere 
interaksjonsløsninger for media på en selvstendig måte. 

 kan utvikle løsninger i tråd med teori og praksis fra informasjonsvitenskap på en selvstendig 
måte. 

 kan analysere og kritisk vurdere hvordan interaksjonsdesign virker inn på brukerens 
opplevelse av media, og på bakgrunn av dette formulere faglige resonnementer. 

 kan analysere og evaluere etiske og juridiske aspekter knyttet til interaksjonsdesign for 
media, med særlig fokus på opphavsrett, patentrett og designrett. 
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 kan planlegge og gjennomføre selvstendige teambaserte prosjekter knyttet til 
prototypeutvikling for nytt medieinnhold og nye interaksjonsløsninger i media under 
veiledning i tråd med teori og praksis fra interaksjonsdesign. 

 kan kritisk reflektere over egen designpraksis og foreslå alternative tilnærminger, og kritisk 
vurdere eget og andre sitt arbeid innen HCI, interaksjonsdesign og design for media.  

 
 
Generell kompetanse 

Kandidaten: 

 kan kritisk analysere interaksjon, medieteknologi og ulike typer tekstlig, audiovisuelt og 
interaktivt medieinnhold 

 kan utføre uavhengig arbeid og samarbeide i team med oppgaver knyttet til utvikling og 
utføring av prosjekt innen medieproduksjon 

 kan raskt omstille seg til nye utfordringer og tilegne seg ny profesjonell kunnskap, og bruke 
denne kunnskapen i uavhengig og kreativt arbeid knyttet til design av brukeropplevelser for 
media 

 kan kommunisere om faglige og etiske problemstillinger innen interaksjonsdesign både med 
fagfeller og allmennheten 
 
 

Begrunnelse for valg tatt i forbindelse med læringsutbyttebeskrivelser 

Læringsutbyttet er knyttet til praktisk anvendbar forståelse og erfaring med interaksjonsdesign med 

særlig fokus på mediebransjen og mediebruk, samt det teoretiske og faglige rammeverket fra HCI og 

medievitenskap som vi mener er relevant i den sammenhengen. 

Læringsutbyttet reflekterer at kandidatene får en utdannelse som gjør dem rustet til tekniske og 

kreative jobber innen UX-design og interaksjonsdesign generelt sett, men at de har særlig erfaring 

som gjør dem særlig egnet for arbeid innen mediebransjen.   

Læringsutbyttet oppnås gjennom et pedagogisk opplegg som vektlegger utvikling av både 

profesjonsorienterte ferdigheter og teoretiske og analytiske innsikter gjennom praktisk arbeid og 

utforskende og problembasert læring, særlig gjennom spesialdesignete workshops i ulike format. 

Med workshop forstår vi en forberedelseskrevende, men dynamisk undervisningsform. En workshop 

består av en eller flere samlinger der deltakerne møtes for å utforske et tema fra ulike teoretiske og 

praktiske synsvinkler og perspektiv. Workshopmodellen som anvendes på studiet tar opp i seg det 

beste fra etablerte undervisningsformer og åpner for å smi ulike elementer sammen på en slik måte 

at slik at skissert læringsutbytte kan kvalitetssikres fortløpende. Undervisningen består av 

workshops, seminarer, praksis og veiledning, alt knyttet opp til et masterprosjekt som kan utføres 

individuelt, men der vi oppfordrer til samarbeid, også på tvers av de produksjonsorienterte 

programmene. Dette vil være særlig aktuelt og fruktbart for MIX-studentene, fordi deres utdanning 

fokuserer på interaksjon med alle former for media. Et MIX-prosjekt kan dermed handle om hvordan 

journalister og tv-produsenter bruker digitale verktøy i sin arbeidshverdag. De ulike pedagogiske 

oppleggene vil introduseres og anvendes i forhold til relevans og aktualitet gjennom studiet, og i 

forhold til studentenes modenhet og utviklingstrinn.  
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3.3 Studiets innhold og oppbygning skal samsvare med og være tilpasset 

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås 

I første semester tar studentene MIX 301 – Brukeropplevelse for media. Emnet er tredelt, og gir 

konkret teoretisk og praktisk erfaring med perspektiver fra brukeropplevelsesfeltet, og hvordan dette 

skiller seg fra interaksjonsdesign mer generelt. Studentene får også muligheten til å gå dypere inn i 

ett spesialiseringsområde. Emnet er på 30 studiepoeng og dette åpner for pedagogisk fleksibilitet og 

muligheter for samarbeid både på tvers av de profesjonsorienterte programmene, i forhold til 

disiplinprogrammene og i forhold til undervisningsopplegg med eksterne bidragsytere. 

I andre semester tar studentene MIX302 – Forskningsdesign og feltstudier. Emnet skal gjøre 

studentene i stand til å planlegge, utvikle og gjennomføre et spesifikt masterprosjekt, enten alene 

eller sammen med andre. Feltstudier innen samhandling med medieteknologi gir studentene 

teoretisk og praktisk erfaring med metoder for feltstudier anvendt på medieteknologi. Det 

omhandler praktiske metoder og teknikker for å utføre feltstudier i en mediekontekst. Studentene 

diskuterer etnografiske og sosiologiske perspektiv fra HCI og Computer Supported Cooperative Work 

(CSCW – datastøttet samhandling), og utfører et etnografisk orientert feltstudium knyttet til et gitt 

medium innen media, hvor de arbeider i grupper som utforsker brukeropplevelser med et utvalg 

utdaterte, eksisterende, eller innovative medieprodukt. Det utvalgte casestudiet kan være en 

profesjonell medieorganisasjon eller en enkeltperson sine vaner som mediebruker. 

Gjennom første og andre semester på mastergraden følger studentene også en serie månedlige 

frokostseminar sammen med masterstudenter fra de andre profesjonsorienterte programmene, 

MASV-JOU og MASV-MAN, der de snakker om prosjektideer, utveksler erfaringer og initierer mulige 

samarbeid. 

I tredje og fjerde semester arbeider studentene med masterprosjektet, MIX 350. Som en profesjons-

basert utdanning innen medieproduksjon er det viktig at studenten leverer et praktisk arbeid som 

utgjør det empiriske utgangspunktet for masteroppgaven. Dette kan være en prototype til en 

praktisk applikasjon, men kan også være en evaluering av et interaktivt medie eller en 

produksjonsstudie. Det som er viktig er at hver student utfører et prosjekt som gir dem spesifikk, 

anvendt kunnskap som kan overføres til arbeidslivet, og som de kan ta med i sin portefølje når de 

søker arbeid. 

 

3.4 Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset 

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås 

Undervisningen vil normalt bestå av seminar, workshops, veiledning og gruppearbeid i kombinasjon 

med tilbakemelding på skriftlig og praktisk arbeid. Mens masterprosjektene i disiplinfagene i stor 

grad er basert på selvstudier og veiledning, og der det er lite organisert undervisning, ønsker vi å gi 

studentene møteplasser med faglærere og andre studentgrupper underveis i prosjektarbeidet. 

Avhengig av profilen på masterprosjektet, vil studentene også jobbe en del i lab. 

Obligatoriske aktiviteter i form av deltagelse på workshops, teorioppgaver, research/data-oppgaver 

og gruppeprosjekt vil supplere vurderingsformene for å gi en bred prøving av studentene og for å 

forberede dem til eksamen. 
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3.5 Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset 

læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås 

Vurderingsformene er blant annet refleksjonsnotat, metoderapport og prosjektskisse for 

masteroppgaven. Masteroppgaven blir todelt med en praktisk komponent og en individuell, skriftlig 

komponent som vurderes på selvstendig grunnlag. Disse vurderingsformene skal til sammen bidra til 

at kandidatene oppnår læringsutbyttet. 

 

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

Arbeidslivsrelevans: 

En mastergrad i medie- og interaksjonsdesign kvalifiserer studentene til en profesjon som 

interaksjonsdesigner eller designere for brukeropplevelser (UX), med særlig kompetanse innen media 

og teknologi. Etter endt utdannelse er kandidatene også kvalifisert til jobber innen kvalitetssikring, 

webdesign, front-end-utvikling, digital markedsføring og konsulentarbeid knyttet til digitale media. 

Videre studier: 

Programmet kvalifiserer til Ph.d.-studier innen medieproduksjon, interaksjonsdesign, 

medievitenskap, informasjonsvitenskap og andre relaterte felt. 

 

3.7 Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, 

som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart 

Studiet har kopling til forskning og faglig utviklingsarbeid. Studieprogrammet baserer seg på at 

ansvarlige undervisere for hvert enkelt emne jobber i team på tvers av de profesjonsorienterte 

programmene for å sikre optimal, forskningsbasert kvalitet. Forskere og undervisere fra de ulike 

prosjektene nevnt nedenfor trekkes regelmessig inn i undervisningen, og studenter vil også bli 

invitert inn i pågående forskningsprosjekter. Workshopmodellen som den pedagogiske tilnærmingen 

i stor grad er basert på, har kontinuerlig fagutvikling som utfordringspunkt for alle involverte 

undervisere. Programmet er ellers sterkt faglig integrert i instituttets portefølje og er en del av 

planene om samarbeid med partnerne i Media City Bergen og mediebransjen ellers. I tillegg til 

praksislærere med bransjeerfaring ansatt på åremål vil vi inngå avtaler med bedriftene om 

undervisning knyttet til intensive workshops, samt etablere avtaler om utplassering av 

studentgrupper på ulike punkt i studieløpet. 

 

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

studiets nivå, omfang og egenart 

Det legges ikke opp til studentutveksling fordi det er intensiv undervisning gjennom hele studieløpet. 

Internasjonale foredragsholdere vil inviteres til workshops i Norge. Studentene vil også få mulighet til 

å delta på seminar hos partnerinstitusjoner i utlandet, og vil kunne gjennomføre feltarbeid knyttet til 
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arbeidet med masteroppgaven i utlandet. Hele fagfeltet har en internasjonal orientering som gjør at 

studentene likevel vil få tilstrekkelig internasjonal erfaring. 

 

 

3.9 Hvis relevant (se veiledning): Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og 

tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet 

Studiet har tilgang til lokaler, bibliotekstjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser 

og arbeidsforhold for studentene på UiB sine fasiliteter i Media City Bergen. 

 

 

3.10 Vedleggsliste: 

Vedlegg til Plan for studiet: 
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet 

Vedlegg nr. 

Studieplan  med følgende vedlegg: 
- Emnebeskrivelser 
- Tekst til vitnemål/ Diploma Supplement 

1 
 
2 

Oversikt over muligheter for studentutveksling og internasjonalisering  

 

4. Fagmiljøet tilknyttet studiet 
4.1. Fagmiljøets sammensetning, størrelse og smalede kompetanse skal være tilpasset slik det er 

beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for ivareta den forskning og det faglige og 

kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres. 

Institutt for informasjons og medievitenskap ble etablert i 2004, ved at de tidligere instituttene for 

informasjonsvitenskap og medievitenskap ble slått sammen. Instituttet driver forskning, undervisning 

og formidling innen informasjonsteknologi og medier. Fagmiljøet ved instituttet er tverrfaglig, og 

studerer IKT og medier med metoder og perspektiver fra samfunnsvitenskap, humaniora og 

teknologifag. Instituttet har 28 fast vitenskapelige stillinger, ca 20 stipendiater og postdoktorer og 12 

i administrativ og teknisk stab. Om lag 850 studenter er knyttet til vår portefølje med 

studieprogrammer. 

De praktisk orienterte studieprogrammene: 

• Bachelorprogram i film- og TV-produksjon 

• Bachelorprogram i journalistikk 

• Bachelorprogram i nye medier 

Disiplinstudieprogrammene: 

• Bachelorprogram i informasjonsvitenskap  

• Bachelorprogram i medievitenskap  

• Masterprogram i medievitenskap 
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• Masterprogram i informasjonsvitenskap 

Instituttet er også involvert i tverrfaglig samarbeid omkring følgende studieprogram:  

• Bachelorprogram i kognitiv vitenskap  

• Bachelorprogram i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)  

Fra høsten 2017 vil BT, BA, NRK, TV2, Vizrt, samt en rekke andre medie- og teknologiselskaper og 

deler av Institutt for informasjons- og medievitenskap bli samlokalisert i et stort medietun i Lars 

Hillesgate. Den overordnede ambisjonen for Media City Bergen er: ”å skape et internasjonalt ledende 

miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet.”  

Fasilitetene i Media City Bergen vil styrke forskningsbasert undervisning i studie-programmene. 

Media City Bergen-satsningen gir instituttet muligheter til å utvikle og styrke forskning innen 

områder som medieproduksjon, kommunikasjonsteknologi, interaksjonsdesign og formidling. Media 

City Bergen-prosjektet er også en unik mulighet til å utvikle instituttets profesjonsorienterte 

utdanningstilbud og styrke vår faglige satsing på utdanning og forskning i skjæringspunktet mellom 

teknologi og innholdsproduksjon. 

I tillegg til masterprogrammet det her søkes om opprettelse av, har instituttet utviklet fem nye 

studieprogrammer som utnytter vekselvirkningene mellom akademisk og praktisk kunnskap, og 

samarbeid med andre fagmiljø både ved UiB og utenfor, med planlagt oppstart i Media City Bergen 

høst 2017. De totalt seks studieprogrammene er: 

• BASV-JOU Bachelorprogram i journalistikk 

• MASV-JOU Masterprogram i undersøkende journalistikk 

• BASV-TVP Bachelorprogram i tv-produksjon 

• MASV-MAN Masterprogram i manusutvikling for serier 

• BASV-MIX Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign 

• MASV-MIX Masterprogram i avansert medie- og interaksjonsdesign 

De seks nye studieprogrammene vil være profesjonsorienterte universitetsutdanninger med 

undervisningssamarbeid, inkludert student-utplasseringer, med selskapene i Media City Bergen, samt 

andre bransjeaktører, i studieløpet. De tre eksisterende praktiske bachelorprogrammene legges ned. 

De nye studieprogrammene i medie- og interaksjonsdesign er forskningsbasert. Programmene 

springer ut av undervisnings- og fagspesifikk forskning både ved eget institutt og basert på 

eksisterende nasjonal og internasjonal forskning. Det legges opp til at hvert emne på 30 studiepoeng 

skal utformes og ledes av en vitenskapelig ansatt i samarbeid med en praksislærer. Studieplanene 

legger til rette for aktiv studentdeltakelse i forsknings- og innovasjonsprosjekt, samtidig som 

forskningsprosjekt og – resultater skal mobiliseres i undervisningen. En slik kobling vil stimulere 

studentenes nysgjerrighet og kreativitet, og slik gi viktige kompetanser for et arbeidsmarked i rask 

omstilling.  

Slik sett vil fasilitetene i MCB vil styrke forskningsbasert undervisning i studie-programmene. Media 

City Bergen-satsningen gir instituttet muligheter til å utvikle og styrke forskning innen områder som 

medieproduksjon, kommunikasjonsteknologi, interaksjonsdesign og formidling. Studieplanene legger 

til rette for aktiv studentdeltakelse i forsknings- og innovasjonsprosjekt, samtidig som 

forskningsprosjekt og – resultater skal mobiliseres i undervisningen. En slik kobling vil stimulere 
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studentenes nysgjerrighet og kreativitet, og slik gi viktige kompetanser for et arbeidsmarked i rask 

omstilling.  

Faglig samarbeid mellom programmene ved er viktig for kvalitetssikringen og videreutviklingen av de 

nye studiene for å gi en fremtidsrettet utdanning. Dette er ivaretatt dels gjennom felles 

innføringsemne i medieproduksjon og teknisk opplæring, dels gjennom tverrfaglige arbeidsseminar 

rundt sentrale tema. Av faglige og ressursmessige hensyn er det vesentlige at det utvikles samarbeid 

mellom aktivitetene i Media City Bergen og disiplinprogrammene, men også i samspill med de andre 

relevante fagmiljøene på og utenfor instituttet. Samtidig legges det til rette for dialog og samarbeid 

mellom de ulike studentgruppene på instituttet, og en plan for dette skal være på plass i god tid før 

oppstart.  

De studentene som begynte på de tre eksiterende profesjonsorienterte bachelorprogrammene 

høsten 2015 og høsten 2016 vil få anledning til å fullføre utdanningen på det studieprogrammet de 

er tatt opp på. 

De nye studieprogrammene har oppstart høsten 2017. Studentene på både de nåværende og nye 

studieprogrammene har sin forankring i UiBs lokaler i Media City Bergen. 

Dette betyr at vi i de akademiske årene 2017/2018 og 2018/2019 tilbyr emner fra både de 

nåværende og de nye studieprogrammene. Instituttet har lagt planer for hvordan dette skal gjøres. 

Det legges og opp til gode ordninger for studenter som av ulike grunner har et forsinket studieløp. 

 

Instituttets satsing på praktiske og profesjonsorientert medieutdanninger 

Siden 2005 har instituttet tilbudt de tre bachelorprogrammene i journalistikk, nye medier, og i film / 

tv-produksjon, sammen med bachelor- og masterprogrammene i medievitenskap og 

informasjonsvitenskap. Disse tre praktisk orienterte programmene har særlig forsøkte å reflektere 

ambisjonene til institutt ved å kombinere teoretiske perspektiver med realkompetanse, og dra nytte 

av de ulike disiplinene. De seks nye bachelor- og masterprogrammene som lanseres i 2017 har som 

mål å gå mye lenger. De vil ikke bare bidra til å realisere instituttets ambisjoner ved å utnytte 

kombinasjoner av kompetanse, men også Media City Bergen - gjennom omfattende 

bransjesamarbeid. De vil også ta nye pedagogiske grep som forbereder studentene på et arbeidsliv i 

en bransje i stadig utvikling og gir dem kritisk forståelse for utviklings- og innovasjonsprosesser i 

denne bransjen. 

Instituttets betydelig engasjement i Media City Bergen er på mange måter en realisering av 

ambisjonene ved etableringen i 2004 da Institutt for informasjons- og medievitenskap ble slått 

sammen. Ambisjonen var 1) å kombinere teknologiske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske 

tilnærminger til medier og kommunikasjon, og 2) oppnå synergi basert på et mangfold av 

tilnærminger og perspektiver. Det nye instituttet spente fra matematiske og teknologiske 

kompetanse via sosiale vitenskapelige tilnærminger til estetiske og tekstlig analytisk kompetanse, og 

har siden utvidet og diversifisert videre. Kombinasjoner av disse kompetansene, tilnærminger og 

disiplinene ble sett på som spesielt viktig innenfor produktiv praksis innen medie- og IKT-områdene:  
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Når dokumentarfilm og tv-underholdning, IKT-baserte pedagogiske hjelpemidler, nettaviser, 

papiraviser, oppslagsverk eller hva det kan være skal produseres og distribueres, må en med 

nødvendighet kombinere alle de kompetansene vårt institutt nå rommer. Kunnskap om så 

vel programmering som tekst- og bildeanalyse kommer til anvendelse.  

Dette er en hovedgrunn til at det nye instituttet har satset spesielt på produksjonsorienterte 

bachelorprogram i film/tv, nye medier og journalistikk som alle er fullt ut basert i digital 

teknologi. Meningen er at disse studietilbudene også skal følges opp med forskning som har 

en tilsvarende orientering mot faglig integrasjon i produktiv praksis. (Infomedia, 2006)  

Instituttet har siden etableringen skapt et unikt forsknings- og utdanningsmiljø som skiller seg fra 

andre sammenlignbare miljøer, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. UiBs Media City Bergen-

satsning er utviklet på bakgrunn av disse tverrfaglige forsknings- og undervisnings miljø. Målet er at 

Media City Bergen ”vil gi et miljø for praktisk medieutdanning og praksisnær forskning som er unikt 

ikke bare i Norge, men også internasjonalt.” (Universitetsstyret: Sak 4b 2013 møte 14.02.13). 

 

Instituttets fagmiljø: interaksjonsdesignforskning, mediedesign og spillforskning 

Master i medie- og interaksjonsdesign bygger på forskning- og undervisningskompetanse fra 

instituttets forskningsmiljøer og akademiske samarbeidspartnere, samt fagkompetanse fra lokal, 

nasjonal og internasjonal mediebransje. Programmet bygger på et møte mellom særlig to fagmiljøer 

ved instituttet: forskningsgruppen for interaksjonsforskning, herunder mediedesign-miljøet og 

spillforskning, men og den bredere interessen på instituttet innen publikumsforskning. 

Forskningsgrupper er instituttets primære faglige fora, og sammensetningen i dem er derfor faglig 

motivert. Forskningsgruppene fungerer som faglige katalysatorer for forskningsprosjekter, utvikling 

av fagfelt og utdanning. Samtidig er forskningsgruppene en plattform for tverrfaglig samarbeid 

mellom de tre fagretninger instituttet er bygget opp rundt: samfunnsvitenskap, humaniora og 

teknologiutvikling. Instituttet har åtte forskningsgrupper, og flere vitenskapelige ansatte er medlem i 

mer enn en gruppe: 

• Journalistikkforskning 

• Interaksjonsforskning 

• Medieestetikk 

• Mediebruk og publikumsstudier 

• Medie-, ikt- og kulturpolitikk 

• Logikk, informasjon og interaksjon 

• Retorikkgruppen 

• Semantiske og sosiale informasjonssystemer 

Gruppen for interaksjonsforskning med rundt 7 medlemmer, inkludert leder for de to 

studieprogrammene i medie- og interaksjonsdesign, førsteamanuensis i medievitenskap Kristine 

Jørgensen, har interaksjon og praksis i teknologirike omgivelser som sitt hovedfokus. Dette 

inkluderer interaksjon mellom informasjonssystemer og brukere (menneske-maskin interaksjon), 

interaksjonsdesign, teknologimediert interaksjon og distribuert samarbeid. Gruppen ser på et bredt 

spekter av anvendelsesområder som IKT-støttet samarbeid, IKT-støttet læring, mobile applikasjoner 
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og dataspill, og er også opptatt av hvordan våre studier kan informere design av grensesnitt og 

systemer. Medlemmer av gruppen, inkludert førsteamanuensis i informasjonsvitenskap Frode 

Guribye og professor i informasjonsvitenskap Barbara Wasson, har vært sentrale i undervisningen på 

eksisterende emner på bachelor og master i informasjonsvitenskap som Advanced Topics in Human-

Computer Interaction og Interaction Design, der målet med er å gi studentene en forståelse av 

begrepene brukervennlighet, brukeropplevelse og brukersentrert design. Spesiell oppmerksomhet er 

gitt til interaksjonsdesign-aktiviteter, blant annet etablering av krav, prototyping og evaluering. 

Studentene får praktisk erfaring i å designe interaktive teknologier og lære om aktuelle utviklingen 

innen interaksjonsdesign og menneske-maskin interaksjon. 

Som del av styrkingen av interaksjonsforskningen ved instituttet er en ny førstestilling i 

interaksjonsdesign under utlysning, og har ansatt Morten Fjeld, professor i HCI ved Chalmers 

Universitet i Gøteborg, som professor II i perioden 2016-2018. Fjeld har blant annet grunnlagt t2i 

Interaction Lab t2i ved Chalmers hvor forskere og studenter utforsker hvordan ny interaktiv teknologi 

kan dra problemløsning og samarbeid. Han vil være knyttet til interaksjons-forskningsgruppen ved 

instituttet, og vil bl.a. bidra med undervisning på våre HCI-kurs.  

Fagfeltene mediedesign og spillforskning er koblet tett til fagfeltet interaksjonsdesign og er begge 

sentrale i de nye bachelor og masterprogrammene i medie- og interaksjonsdesign. 

Forskningsmetodikken "design science" innebærer å utvikle nye journalistiske prototyper i nært 

samarbeid med potensielle brukere(fagfolk og forbrukere) gjennom systematiske sykluser av 

utvikling, evaluering og læring. Designvitenskap har blitt tilpasset det journalistiske forskningsfeltet, 

og tilnærmingen kalles "mediedesign". Mediedesign er en relativt ung tilnærming, men er basert på 

prinsipper fra veletablerte metoder som produksjonsstudier, aksjonsforskning og designetnografi.  

Dette området er del av undervisningen i bachelor i nye medier, utviklet av professor Lars Nyre, 

tidligere leder for studieprogrammet, og vil bringes videre i de nye bachelor og masterprogrammene 

i meide- og interaksjonsdesign. Førstnevnte program har eksistert siden 2005 og etter endt studie 

skal studentene ha teoretisk og praktisk kunnskap om interaksjonsdesign og brukertesting, samt 

systemutvikling og databasebehandling, samt utvikle ideer fra skissestadium til fungerende 

prototyper. Sentrale metoder på dette programmet er bruken av «innovasjons-pedagogikk» og «lean 

metode» i eksperimentering og utvikling av prototyper på bachelor i nye medier. Prototypene 

designes og lages i en eksperimentell setting hvor forskere, studenter undersøker og potensialet for 

ulike teknologier som søkemotorer, mobiltelefoner, smartklokker og droner. Studenter på bachelor i 

nye medier produserer syv ulike, originale prototyper årlig, bla som del av bacheloroppgaven.  

Spillforskning er et interdisiplinært forskningsfelt som kombinerer innsikter fra datavitenskap, 

samfunnsvitenskap, humanvitenskap og psykologi. Instituttets spillforskning har en tverrfaglig profil 

som har kombinert teori og metoder fra informasjonsvitenskap og medievitenskap. Teoretisk har 

forskningen trukket på blant annet fiksjonsteori, publikumsstudier og interaksjonsteori, samt 

perspektiver fra nye medier, mens metodisk har forskningen kombinert både tekstanalytiske og 

etnografiske tilnærminger, herunder brukerstudier og usabilitystudier. Førsteamanuensis Kristine 

Jørgensen og førsteamanuensis Rune Klevjer har samarbeidet om masteremnet Computer Game 

Studies, som har blitt tilbudt på tvers av disiplinprogrammene og har kombinert tekstanalytiske 

perspektiver med en praktisk komponent knyttet til spilldesign. I tillegg til at spillmediet vil inngå som 
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et av mediene studentene skal få erfaring med i de nye studieprogrammene i medie- og 

interaksjonsdesign, vil kombinasjonen av teori og praksis fra dette emnet også videreføres. 

Interaksjonsforskning kan kobles opp i mot et annet forskningsfelt, nemlig publikumsforskning. 

Instituttets forskningsgruppe Gruppen for mediebruk og publikumsstudier er interessert i spørsmål 

knyttet til hvordan publikum tolker, bruker og handler på grunnlag av alle former for medieinnhold. 

Gruppens medlemmer ser på demokratiske, retoriske, sosiale, identitetsmessige og sosiokulturelle 

dimensjoner ved mediebruk og -resepsjon. Gruppen driver også undervisning innen bachelor- og 

masterprogrammene i medievitenskap, og veileder masterstudenter og stipendiater. Gruppens 

medlemmer jobber blant annet med: medborgerskap og demokrati, bruk av sosiale medier, 

resepsjonsteori og tolkninger av politiske budskap. Med sitt fokus på forbedret interaksjon for 

profesjonelle og individuelle mediebrukere vil mastergrad i medie- og interaksjonsdesign trekke på 

kompetansen innen dette området. 

Siden oppstart av bachelor i nye medier i 2005 har instituttet knyttet til seg en rekke kontakter i 

relevante bransjemiljø som har bidratt med kompetanse i utdanningene, samt inngått 

samarbeidsavtaler for utvikling av student-prototyper og teknologiløsninger. Instituttet har og ansatt 

bransjefolk i prosentstillinger. Dette samarbeidet vil utvides betraktelig i de to nye utdanningene, og 

avtaler om studentutplassering og annet samarbeidet med bransjepartnere i Media City Bergen som 

NRK, TV2, BT, samt teknologiselskapene Vizrt og Vimond, skal inngås. Også samarbeid med Bergens 

voksende spillutviklingsmiljø vil inngå i dette samarbeidet. 

 

4.2 Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for 

studiet. 

Bergen Journalism Lab (J-Lab) er et faglig initiativ og redaksjonelt medium som står sentralt i forhold 

til mediedesignmiljøet på instituttet. Det etablert ved Instituttet i 2014 og ledes av Lars Nyre. Han er 

tidligere leder for bachelor i nye medier og vil være sentral også i de nye studieprogrammene i 

medie- og interaksjonsdesign. J-Lab skal inspirere til utvikling av journalistikken i Norge, både lokalt 

og nasjonalt med mål om å gjøre UiB til et sentrum for nye teknologiske løsninger. J-Lab ønsker å vise 

fram den teknologiske kreativiteten hos studenter, forskere, bransjefolk og samarbeidspartnere fra 

hele verden. J-LAB består i dag av denne nettavisa og ei langvarig seminarrekke, og ledes av 

professor Nyre og professor i informasjonsvitenskap Bjørnar Tessem. J-Lab har blant annet arrangert 

seminarer om innovasjon innen nye medier, fremtidens fjernsyn, og eksperimentell metode innen 

mediedesign. 

Relatert til J-Lab er instituttets deltakelse i et nytt EU-prosjekt i Horizon2020 knyttet til innovative 

skriveverktøy for nyhetsjournalistikk. Navnet på prosjektet er INJECT - Innovation Journalism. 

Enhanced Creativity tools, og har oppstart i 2017. Prosjektet er et innovasjonsprosjekt som ligger 

under kategorien «Innovation Action» i H2020, der målsettingen for slike prosjekt er å utvikle 

realistiske forretningsmodeller basert på prototyper utviklet innen akademia. Prosjektet baserer seg 

på en digital verktøykasse som skal hjelpe journalister til å bli mer kreative og effektive i det daglige 

nyhetsarbeidet. Prosjektet ledes av Neil Maiden ved City University London , mens. den norske delen 

utgår fra et samarbeid mellom Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB og M'Labs Bergen 

(tidlegare MobileTech), pluss de tre lokalavisene Sunnhordland, Hordaland og Hallingdølen hvor 
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teknologien skal prøves ut. UiB er representert ved professor Lars Nyre, leder for de nye MCB-

studieprogrammene i journalistikk professor Astrid Gynnild, og faglig leder for UiBs forsknings og 

undervisningsprogram i MCB professor Ole J. Mjøs. 

Prosjektet Games and Transgressive Aesthetic (GTA) er støttet gjennom NFRs Unge forskertalenter-

satsing under FRIPRO, og ledes av førsteamanuensis Kristine Jørgensen som og er faglig leder for 

bachelor- og masterprogrammet i interaksjonsdesign. Prosjektet går I perioden 2015-2018 og har 

ramme/innvilget beløp: 9 787 000/6 934 000 NOK. Prosjektet er en kontekst- og brukersensitiv studie 

av grenseoverskridende innhold i dataspill, og utforsker gjennom etnografiske metoder hvordan 

spillere opplever kontroversielt innhold i dataspill, og hvilke former for innhold de opplever som 

ubehagelig.. Ved instituttet er førsteamanuensis Rune Klevjer og stipendiat Kristian Bjørkelo 

involvert, og eksterne partnere inkluderer blant andre Westerdals Oslo ACT og IT-Universitetet i 

København . 

 

4.3 Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved 

institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale 

delene av studiet. 

Bemanningsplanen for masterprogrammet i medie- og interaksjonsdesign er i tråd med dette kravet.  
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Appendix 

Tabell 1: Studenter og tilsatte (UiBs veiledning, pkt. 2.2) 
 

Tabellen skal gi grunnlag for å se det omsøkte studiets størrelse i forhold til fakultetets øvrige 
studietilbud.  
Oppgi tall fra siste mulige tellingstidspunkt (”X”) og sett dette inn i tabelloverskriftsraden (dvs. erstatt 

X’ene med årstall).  

Enheter og program 

Registrerte 

studenter 

2015 

Opptatte 

studenter i 

2015 

Kandidater i 

2015 

Vitenskapelige 

årsverk 

26.9.2016 

Ved fakultetet totalt 3310 2195 626 117 

Ved instituttet for det 

omsøkte studiet 

740 362 161 30 

Ved det omsøkte studiet      

     

  

Kommentar: 
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Tabell 2: Forventet antall studenter ved studiet (UiBs veiledning, pkt. 

2.2) 
 

Tabellen skal gi oversikt over studenttallet og rekrutteringsbehovet for det omsøkte studiet.  

Antall studenter ved det omsøkte studiet 
Studenter totalt 

første studieår 

Studenter totalt 

ved full drift 

Antall fulltidsstudenter 7-8 21-24 

Antall deltidsstudenter   

Antall nettstudenter   

 

Kommentar: 
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Tabell 3: Instituttets planer for faglig bidrag i studiet  
Tabellen skal gi en kvantitativ oversikt over fagmiljøet som skal bidra i studiet. Innsatsen til de 

ansatte oppgis i undervisningsprosent, ved oppstart og ved full drift.  

Samlet oversikt over planlagt dimensjonering av undervisningsressurser for studieprogrammet 

1 2 3 4 5 6 

Stillingskategori første 
studieår 

Samlet antall første 
studieår  

Samlet undervisnings-
prosent per 

stillingskategori første 
studieår 

Stillingskategori ved full 
drift 

Samlet 
antall ved 
full drift 

Samlet 
undervisningspros

ent per 
stillingskategori 

ved full drift 

Professor* 2 20 % Professor* 2 35 % 

Førsteamanuensis 2 20 % Førsteamanuensis 2 35 % 

Post doc 1 10 % Post doc 1 20 % 

Stipendiat     Stipendiat     

Praksisårsverk/timelærere
/universitetslektor 

I/T 50 % 
Praksisårsverk/timelærer
e/universitetslektor 

I/T 100 % 

Teknisk 1 5 % Teknisk 1 10 % 

*Inkluderer professor II 

Instituttleders vurdering av faglig robusthet og tilgjengelige undervisningsressurser i studiet.  

I instituttets ressursanalyse er det det skissert et behov for minimum 10 vitenskapelige stillinger og 

praksislærere tilsvarende 6,5 årsverk for å gi bemanning nødvendig for å ivareta undervisningen ved 

de 6 programmene slik den er beskrevet i studieplanene.  Instituttet har per i dag 8 vitenskapelige 

stillinger som går inn i programmene. 5 av disse er allerede finansiert av fakultetet, mens 3 er 

midlertidig finansiert av Universitetsdirektøren ut 2017. I tillegg går instituttet de to første årene inn 

med interne ressurser tilsvarende 2 årsverk ved å øke stabens undervisningsbelastning i en 

overgangsfase.  

I samarbeid med fakultets- og universitetsledelsen har instituttet oversendt et budsjettinnspill som 

vil sikre inndekning av stillingsressurser fra 2020 i tråd med instituttets ressursanalyse.  

Tre forhold er av betydning for å vurdere undervisningsressursene i disse programmene:  

For det første er undervisningsopplegget basert på delt emneansvar mellom vitenskapelig ressurs og 

praksislærerressurs. Dette sikrer en god balanse mellom vitenskapelig og praktisk kompetanse i 

enkeltemner, samtidig som det gir fleksibilitet i ressursbruk og tett oppfølging av studentene i de 

ulike delene av et emne.  

For det andre tilbyr instituttet i dag 3 BA programmer innen henholdsvis Journalistikk, Film- og tv-

produksjon, og Nye medier. Disse vil bli tilbudt parallelt med etablering av de nye programmene og 

gradvis faset inn i disse. Siste år for utgående program er 2019. Det innebærer at det vil være 

vanskelig å estimere nøyaktig samlet undervisningsprosent første studieår for programmene.  

For det tredje er de nye programmene faglig forankret i disiplinprogrammene i Medievitenskap og 

Informasjonsvitenskap, samt faglige interesser knyttet til særlig 3 forskningsgrupper ved Instituttet. 

Informasjonsvitenskapelig stab består pr 1.9.2016 av 11 vitenskapelige stillinger, hvorav 2 stillinger 

under tilsetting. Medievitenskapelig stab har samme dato 12 faste vitenskapelige stillinger, hvorav 1 



115 
 

for tiden er besatt som  universitetslektorvikariat.  I tillegg kommer 8 vitenskapelige stillinger knyttet 

til de profesjonsorienterte fagene.  

Forskningsgruppen i Journalistikk er instituttets største, og består av 5 professorer og 2 

førsteamanuenser, 1 postdoktor og 3-4 stipendiater. Forskningsgruppen i Medieestetikk, som vil 

være knyttet i hovedsak til BA og MA i TV-produksjon, består av 3 professorer og 3 

førsteamanuenser, samt 1 stipendiat. Forskningsgruppen for interaksjon er en tverrfaglig gruppe 

med medlemmer fra informasjonsvitenskap og medievitenskap. Gruppen har for tiden 2 professorer, 

2 førsteamanuenser og 1 stipendiat. En ny førsteamanuensis på fagområdet er under tilsetting. 

Denne faglige forankringen i disiplinprogram og forskningsgrupper vil sikre tilstrekkelig robusthet til å 

tåle sykefravær og forskningsterminer. 

MA i Medie- og interaksjonsdesign  

Ved oppstart vil programmet ha en stab på 2 vitenskapelige med professorkompetanse og 2 

førsteamanuensis med undervisningsoppgaver.  Ved oppstart disponerer programmet ressurser 

tilsvarende 0,40 årsverk (680 timer), som skal dekke 2 emner á 30 studiepoeng.  

Ved full drift disponerer programmet 0,9 årsverk (1500 timer), hvorav 0,5 er faste vitenskapelige. 

Dette gir ressurser tilsvarende 900 timer masteroppgaveveiledning. Fordelt på 14 studenter gir dette 

over 60 veiledningstimer pr masterstudent, som er høyere enn normtall for veiledningstid på 

disiplinprammet. I tillegg kommer veiledning gitt av praksislærere og teknisk stab tilsvarende 0,7 

årsverk. Instituttleder vurderer dette som meget tilfredsstillende.  

Det er ikke planlagt gjenbruk av hele emner fra disiplinprogrammet i medievitenskap, men 

samarbeid om undervisningstilbud innen programmering vil bli vurdert. 

 

 

 

 

 

 


