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Veiledning til UiBs søknadsskjema for oppretting av studietilbud, syklus 1 og 2


Dette dokumentet baserer seg på NOKUTs veiledning om akkreditering av studietilbud. Ettersom UiB er en selvakkrediterende institusjon, er det ikke nødvendig for UiBs fagmiljø å sende slik søknad til NOKUT. Vi er likevel underlagt  kravene i studietilsynsforskriften ved oppretting av nye studietilbud. 

Veiledningen er ment som en støtte i arbeidet med å utvikle nye studietilbud, og som hjelp i utfyllingen av søknad om oppretting av nye studier ved UiB.

Vi viser ellers til UiBs Handlingsplan for kvalitet i utdanning 2017-2022 som setter studentenes læring i sentrum.



Om søknaden 

1. Om veilednings- og søknadsprosess:
Fra 2019 har UiB læringslab ansvar for veiledning til fagmiljø som forbereder søknader om oppretting av nye studieprogram. Arbeidet er forankret i Gruppe for læringsstøtte. Kontaktperson er seniorrådgiver Kari Bjørgo Johnsen.  

Søknader blir vurdert av UiBs sentrale tudiekvalitetskomité, som er oppnevnt av Utdanningsutvalget. Leder for studiekvalitetskomitéen er visedekan for utdanning ved Det juridiske fakultet, Halvard Haukeland Fredriksen. Søknadsfrist: 31. august.

2. Komplett søknad består av:

a) Følgebrev fra fakultetet:    
som kort belyser faglige vurderinger og utviklingstrekk som ligger til grunn for søknaden
som beskriver hvordan fagmiljøet, inkludert studentene, har vært involvert i utviklingen av studiet 
som gjør rede for eventuelle utfordringer i arbeidet  
som er underskrevet av fakultetsledelsen 

b) Søknadsdokument 
Søknadsskjemaet inneholder hjelpetekst som refererer eksplisitt til kriterier som er fastsatt i studietilsynsforskriftens § 2-2. Krav til studietilbudet. Søknaden skal vise hvordan studiet oppfyller kriteriene, slik de fremkommer i søknadsskjemaet.

Sammen med forslag til studieplan, skal søknadsdokumentet kunne leses uavhengig av annen vedlagt dokumentasjon 

c) Vedlegg
Søknadsskjemaet angir hvilke vedlegg som skal ligge ved søknaden.  




 



Krav til studietilbudet (studietilsynsforskriften § 2-2)

UiBs Handlingsplan for kvalitet i utdanning 2017–2022 setter studentenes læring i sentrum for kvalitetsutvikling i studieprogram og emner. Planen er aktuell for alle som jobber med å revidere eksisterende studietilbud eller opprette nye. Den understreker ikke minst betydningen av meningsfylt samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser, undervisning, læringsaktiviteter og vurderingsformer, som også er et krav i studietilsynsforskriften.  

Kravene i tilsynsforskriften er konkrete og i stor grad selvforklarende. At studietilbud skal være faglig oppdatert, ha relevant kobling til forskning og ordninger for internasjonal studentutveksling er opplagt. Hvis noen av kravene virker fremmedgjørende, er det antakelig fordi de er allment formulert. En vesentlig oppgave for et fagmiljø er derfor å fortolke og omsette kravene i sin spesifikke faglige kontekst. Oppgaven forutsetter kollegiale samtaler som med fordel kan ta utgangspunkt i spørsmål om hva studentene skal kunne og kunne gjøre etter å ha fullført et studieprogram. 

Aktuelle utfordringer:

Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)

Begrepet "læringsutbytte" refererer til det en student eller kandidat vet, kan og er i stand til gjøre etter som et resultat av å ha fullført et emne eller et studieprogram. Derfor er læringsutbytte beskrevet i tre kategorier:
Kunnskaper:
Forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter:
Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Ferdigheter kan være kognitive, praktiske, kreative eller kommunikative. 

Generell kompetanse:
Å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner, gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i studier og yrke.

Læringsutbyttebeskrivelser i studieplaner og emnebeskrivelser må reflektere rammeverkets generelle krav til utdanning på bachelor- eller masternivå.  

	Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet


Vektlegging av studentenes læring og målene for den, tilsier baklengs planlegging:

	Start med å identifisere ønskete læringsresultater
	Fortsett med å bestemme vurderingsgrunnlag; hva er relevante kilder for å vurdere om studentene har oppnådd læringsmålene som sitt faktiske læringsutbytte?
	Planlegg lærings- og undervisningsaktiviteter med utgangspunkt i læringsmål og vurderingsgrunnlag 


Lag en tabell som viser oppbyggingen av studieprogrammet, med god oversikt over de ulike emnene i studiet og progresjonen utover i programmet. 

I tillegg kan det være en god øvelse å dele opp læringsutbyttene på programnivå i en tabell, og deretter fylle inn hvilke emner i studieprogrammet som vektlegger hvilke læringsutbytter. 

Verktøykasse:
I europeisk utdanningskontekst er John Biggs en sentral talsperson for et konstruktivistisk læringssyn, som legger til grunn at kunnskap og mening blir konstruert og skapt gjennom relevante læringsaktiviteter. Hans begrep om "constructive alignment" (meningsfylt samsvar) tar som utgangspunkt at det primære i undervisningsplanlegging er å bestemme hva studentene skal gjøre.  En kortfattet og matnytting innføring er tilgjengelig i Biggs egen artikkel Aligning teaching for constructing learning.

Amerikanske L. Dee Fink har introdusert en modell for "significant learning", som skjer i skjæringspunktet mellom seks ulike lærings- eller kunnskapsformer. Modellen representerer en differensiert tilnærming, og tilbyr et utvidet perspektiv på det som i kvalifikasjonsrammeverket heter "generell kompetanse".  Fink introduserer modellen lettfattelig i teksten What is''significant learning"?

Med utgangspunkt i Finks modell har Elizabeth F. Barkley og Claire Howell Major laget The Learning Goal Inventory, en konkret sjekkliste for læringsmål.    

NIFU-rapporten (2018:3) Pathways to quality in higher education – case studies of educational practices in eight courses gir et godt innblikk i bruken av ulike studentsentrerte tilnærminger i ulike emner og studieprogrammer. Særlig fruktbart i denne sammenhengen er anbefalingene for kurs- og emnedesign basert på funnene i rapporten. 

Krav til fagmiljø (studietilsynsforskriften § 2-3) 

Det følgende er hentet fra Veiledning til NOKUTs studietilsynsforskrift:


	Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet. 


Merknad: Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet omfatter personer som direkte og regelmessig gir bidrag til utviklingen, organiseringen og gjennomføringen av studietilbudet. Presiseringen er ment å inkludere personer med ulike typer bidrag inn i studietilbudet i tillegg til undervisning, veiledning eller annen tilrettelegging for læring. Dette kan for eksempel være laboratoriearbeid, forskning, www.nokut.no utviklingsarbeid, erfaringsoverføring fra praksisfeltet, praktisk undervisning, pedagogisk og faglig utnyttelse av digital teknologi, innovasjon og samarbeid med arbeids- og næringsliv 

	Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse. 


Merknad: Institusjonen er ansvarlig for å sikre fagmiljøets utdanningsfaglige kompetanse, jf. forskrift om ansettelse og opprykk § 1-2 til § 1-7, og for å legge til rette for oppdatering og utvikling av denne kompetansen. 

Utdanningsfaglig kompetanse omfatter i denne forskriften UH-pedagogikk og didaktikk og inkluderer også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. 

	Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og - utvikling av studiet.


	Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå: 


a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20 prosent ansatte med førstestillingskompetanse. 
b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professor- eller dosentkompetanse.

Merknad: Med hovedstilling menes at institusjonen er hovedarbeidsgiver for den ansatte, dvs. at den ansatte er ansatt i minst 50 prosent stilling ved den aktuelle institusjonen. For institusjoner som ellers kan dokumentere et stabilt og robust fagmiljø innenfor fagområdet, kan II-er-stillinger ned til 20 prosent telles med for å oppfylle 50 prosentandelen. 

Med førstestillingskompetanse menes stillingskategoriene førstelektor, førsteamanuensis, postdoktor, dosent og professor.

For integrerte mastergrader gjelder § 2-3 (4) (b) for alle fem årene. 

For fellesgrader regnes de deltakende institusjonene som «institusjonen». Det vil si at 50 prosent av det samlede fagmiljøet som bidrar inn mot fellesgraden, må utgjøres av ansatte i hovedstilling ved én (eller flere) av de deltakende institusjonene. 

	Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå. 


Merknad: Kravene til fagmiljøenes dokumenterte resultater er regulert i studiekvalitetsforskriften for så vidt gjelder studietilbud på mastergrads- og doktorgradsnivå, jf. studiekvalitetsforskriften § 3-2 (3) og § 3-3 (3). For studietilbud på bachelorgradsnivå gjelder kun denne bestemmelsen. www.nokut.no 

Et omfang som står i forhold til studietilbudets nivå, innebærer for eksempel at det vil kreves større aktivitet innen forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid knyttet til et mastergradsstudium enn til et bachelorgradsstudium. 

	Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet. 


	For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet. 


Merknad: Med «praksisveiledere» menes personer som legger til rette for og veileder studenten ved dennes praksisopphold. Jf. her merknader til § 2-2 (9). 

Med «relevant kompetanse» i andre setning menes relevant faglig kunnskap og veiledningskompetanse. 

I studietilbud som har praksis, forutsettes det at institusjonene og fagmiljøene selv sørger for systematisk kontakt med praksisfeltet, slik at utdanningene og fagmiljøenes egen praksiserfaring er oppdatert og i takt med utviklingen i praksisfeltet. Det er viktig for kvaliteten i studietilbudet at det jevnlig foregår en faglig interaksjon mellom kompetansepersoner i praksisfeltet og sentrale kompetansepersoner som har hovedstilling ved institusjonene. 



Merk! Tabell 3 Oversikt over fagmiljøet fylles ut av instituttleder og legges ved søknaden.

Andre ressurser


NOKUT
www.nokut.no  

Universitets- og høgskolerådet 
www.uhr.no 
 
Senter for internasjonalisering av utdanning 
www.siu.no 
 
Norgesuniversitet (om fleksibel utdanning, nettstudier, kontakt med arbeidslivet) 
www.norgesuniversitet.no 
  
Kunnskapsdepartementets oversikt over rammeplaner 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/planer/2006/rammeplaner-for-hoyere-utdanning.html?id=587302 
 
NOKUTs ressurssider om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
http://www.nokut.no/nkr 
 
Lovdata. Database som inneholder alle gjeldende lover og forskrifter. 
http://www.lovdata.no 

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





