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Oppretting av felles studieprogram Master in Educational Technologies and
Digital Resources

Bakgrunn
Universitetsstyret har det overordnede ansvaret for dimensjonering av studietilbudet og
vedtar hvilke studieprogram som skal lyses ut for kommende studieår. Retningslinjer for
endring i programporteføljen er gitt i Handbok for kvalitetssikring av studia. Fakultetene
foreslår endringer i studietilbud når utdanningsmeldingene behandles. Utdanningsutvalget
behandler fakultetenes forslag og gir anbefaling om opptaksrammer og utlysing av
studieprogram til universitetsstyret.

Nytt felles studieprogram
Det humanistiske fakultet har søkt om opprettelse av det toårige masterprogrammet Master
in Educational Technologies and Digital Resource, som er et samarbeid mellom Universitetet
i Bergen, Universidad privada del Valle (Univalle), Bolivia og Universidad Eafit, Colombia.
Masterprogrammet er støttet av Norads Programme for Master Studies (NOMA) for perioden
2010-2014. Målet med NOMA-prosjektene er blant annet å styrke samarbeidet og å bidra til
kompetanseutveksling mellom utdanningsinstitusjoner i Nord og Sør.

I sak 78/11 ble endringer i studietilbudet for studieåret 2012-2013 behandlet. Opprettelse av
programmet ble i den sammenhengen utsatt i påvente av akkreditering fra Bolivias
myndigheter. Det humanistiske fakultet orienterte i brev datert 02.05.12 om at de nødvendige
underskriftene fra Bolivia var mottatt, og fakultetet ba om at saken ble oversendt til styret.

Studieplan og opplegg er utarbeidet i tett samarbeid mellom flere fagmiljø ved UiB og
partnerinstitusjonene i Bolivia og Colombia. Institutt for fremmedspråk er ansvarlig for
programmet, men den praktiske oppfølgingen av studentene vil bli gjort fra Univalle, fordi
studentene er fra Bolivia og knyttet til campus der. Studentene vil ikke oppholde seg ved UiB
i løpet av studiet. De tre universitetene har utviklet studieplanen og emnene i samarbeid, og
alle har ansvar for undervisningen i spesifikke emner. Univalle og Eafit har ansvaret for
undervisningen av de fleste emnene, mens UiB er medansvarlig for fem emner, i tillegg til at
fire av emnene vil bli gitt fra UiB som nettundervisning.

Studiet er i utgangspunktet finansiert av NORAD, og fakultetet opplyser i brev datert
19.09.2011 at studiet ikke vil føre til endrede økonomiske rammer for UiB. I prosjektperioden
er det budsjettmidler for frikjøp av forelesere fra Bergen og for administrative ressurser.
Opprettelse vil ikke påvirke fakultetets opptaksramme. Etter prosjektets slutt vil Univalle
overta ansvaret for studieprogrammet, både faglig og administrativt, og eventuelle forelesere
fra UiB vil avlønnes for forelesninger de gir i forbindelse med programmet.

I brevet fra Det humanistiske fakultet søkes det opprinnelig om at studieprogrammet blir
opprettet som en fellesgrad. Både en fellesgrad og et felles program innebærer et nært
samarbeid mellom institusjonene. Forpliktelsene i en fellesgrad er likevel en del større enn i
et samarbeid om et felles studieprogram.

Utdanningsutvalget påpekte under behandling av endringer i programporteføljen (sak 46/11),
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at det kreves en grundig prosess som er godt forankret i institutt og fakultet for
å kunne opprette en fellesgrad, og der det sikres at alle kriterier som må stilles til en
fellesgrad er oppfylt. Etter utvalgets oppfatning er dette ikke tilfellet her, da det blant annet
ikke er reell utveksling av studenter i programmet, og da programmet ikke forplikter de
deltakende institusjonene solidarisk, dersom eksterne finansieringskilder skulle bortfalle.
Utdanningsutvalget anbefalte av den grunn universitetsstyret å opprette et felles
studieprogram.

Undervisningsdirektørens kommentarer
Å styrke samarbeidet mellom nord og sør er i tråd med universitetets strategiske mål, og
fellesgradsarbeidet er forankret i handlingsplanen for internasjonalisering.

Etableringen av programmet er i tråd med rutinene i kvalitetshåndboken og gjøres innenfor
fakultetets budsjettramme. Det anbefales derfor at universitetsstyret følger rådet fra
utdanningsutvalget.

Med dette fremmes følgende forslag til vedtak:

vedtak:

Universitetsstyret oppretter masterprogrammet Master in Educational
Technologies and Digital Resources som et felles studieprogram i samarbeid
med, Universidad privada del Valle (Univalle) og Universidad Eafit.

11.0912 TOST/ CHSO

2


