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Bakgrunn
Rapport og planer 2012-2013 (sak 4a/4b/13) oppsummer hovedtrekkene ved situasjonen for
universitetets utdanning i 2012. I tillegg tH Rapport og planer utarbeides det årlig en
utdanningsmelding, forankret Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia. Meldingen
er basert på meldinger fra fakultetene og gir en samlet framstilling av studietilbudet og
utdanningene. Disse skal fungere som selvevaluering, der nødvendige planer og justeringer
for påfølgende periode presenteres ut fra oppnådde resultater.

For 2012 er rapporteringen forenklet. Fakultetenes utdanningsmeldinger er kortere med
tydeligere presiseringer av satsninger. utfordringer og planer. Meldingene er i sin helhet
referert i utdanningsutvalgets samlede utdanningsmelding. Utdanningsutvalget behandlet
den samlede utdanningsmeldingen for 2012 i møte 09.04.13. Meldingen, som ble behandlet i
utvalget, er vedlegg til denne saken.

Oppnådde resultater fra prioriteringer i utdanningsmeldingen for 2011
Utdanningsmeldingene fra fakultetene for 2012 supplerer Rapport og planer, det bekreftes at
prioriteringene for 2013 er 1tråd med behov og utfordringer.

Utdanningsmeldingen for 2011 listet tre konkrete punkt for oppfølging i 2012:
Kvalifikasjonsrammeverket
Retningslinjer for tverrfaglige studietilbud
Studiegjennomføring på bachelornivå

I tillegg drøftet meldingen tre pågående prosjekt og saksområder med særlig viktighet:
DigUiB
Kvalitet i utdanning
Internasjonalisering

Utdanningsmeldingen for 2012 viser gode resultater ut fra målene som ble satt (jf. vedlegg)

Konsolidering av studietilbudet
A få riktig dimensjonefing har vært en viktig utfordring de siste årene. Siden 2010 har
studietilbudet vært relativt stabilt, emnetilbudet er redusert, og det er ikke gjennomført økning
i studentopptaket uten basis I økt omfang av fullfinansierte studieplasser fra KD.

Innsatsen for konsolidering fortsetter, og følgende studieprogram foreslås nedlagt i 2013:
Arsstudium i musikkterapi
Masterstudium i musikkterapi
Masterprogram i fiskeribiologi og forvaltning
Masterprogram i havbruksbiologi
Masterprogram i marinbiologi
Masterprogram i ernæring - marint
Masterprogram i farmasi for reseptarer
Masterprogram i arbelds- og organisasjonspsykologi



Følgende studieprogram foreslås opprettet i 2013:
Bachelorprogram I musikkvitenskap
Bachelorprogram i tradisjonsmusikk

I fakultetenes utdanningsmeldinger framgår det at opprettingen og nedleggingen av flere av
programmene er av administrativ karakter, de innebærer enten å skille ut studieretninger
som programmer (tradisjonsmusikk) eller gjøre programmene til studieretninger i
eksisterende program (biologiprogrammene, arbeids- og organisasjonspsykologi). Det
foreslås a fase ut masterprogrammet i farmasi for reseptarer etter en prosess for utvikling av
ny studiemodell på nasjonalt nivå.

Generelt viser fakultetenes utdanningsmeldinger at studietilbudet fortsatt er relativt stabilt i
omfang. Fakultetene ønsker ikke økte opptaksrammer uten nye fullfinansierte studieplasser.

Prioriteringer i 2013
Prosjektet Kvalket i utdanningen var et sentralt filtak i 2012 og følges opp flere prosesser i
2013, med vurderingsformer, evaluering, universitetspedagogikk og problernstillinger knyttet
til digitalisering. Prosjektet DigUiB videreføres som viktig, utvidet og sentral satsing.

Fakultetenes utdanningsmeldinger viser stor bredde i måloppnåelse og utfordringer, og
meldingene danner et godt grunnlag for det enkelte fakultets priontering av tiltak og satsinger
perioden. Noen forhold gar igjen på flere fakulteter. Flere melder om omlegging av

studieplaner på større program, som innebærer stor innsats og arbeidsmengde i de berørte
program. Følgende punkt har hatt og vil fortsatt ha særlig oppmerksomhet:

Kvalifikasjonsrammeverket. Fakultetene melder om fullført implementering i første versjon av
kvalifikasjonsrammeverket innen fristen 1. januar 2013. Dette vil innebære betydelig
kvalitetsheving av studieplanene og fortrinnsvis programmenes innhold. Det meldes om
behov for oppfølging, noe som er i samsvarer med prioriteringen i styringsparameterne, som
peker på behov for å utvikle et standardopplegg for å vurdere læringsutbyttebeskrivelser i
evalueringssammenheng.

Kvalitetssikringsarbeid. Aktiv bruk av kvalitetsbasen for synliggjøring og oppfølging av
evalueringer, nye evalueringsformer og kontroll med programsensorevalueringer på
fakultetsnivå er nevnt. Programevaluering er spesielt omtalt i meldingene. Meldingene
illustrerer variasjon i programevalueringene. De fleste peker på et velfungerende opplegg for
programsensorer som årlig evalueringsgrunnlag, delvis i tråd med retningslinjene i
kvalitetshandboka. Fakultetenes meldinger signaliserer likevel behov for gjennomgang av
rutinene for programevaluering.

Lektorutdanningen. Etter opprettelsen av de integrerte lektorutdanningene har det pagatt
arbeid for å utvikle studietilbudene. Lektorutdanningen har særskilt strategisk og nasjonal
betydning og har sammensatte utfordringer både nasjonalt og lokalt. Fire fakultet ved UiB er
involvert i lektorutdanningene. Ny ramrneplan skulle etter planen implementeres i 2013, og
vil, nar den kommer, bety mye arbeid med studieplanene for programmene. Rekruttering og
studiegjennomføring er utfordringer som gar igjen som tema.

Internasjonalisering. Gjennomgang og forankring av avtaleportefølje, administrative rutiner
og tidspunkt for internasjonal uke er tema I meldingene. I 2012 var rekordår for universitetets
studentutveksling, både for utreisende og innreisende studenter. Undersøkelser viser at
studentene, bade inn- og utreisende, er gjennomgaende fornøyd med oppholdene. Flere
fakultet ønsker å bygge ut det engelskspråklige studietilbudet, med emner og program.
Fakultetene har oppmerksomhet om det faglige nivået utvekslingsavtalene. For noen
fakultet var det nedgang i antall utreisende studenter i 2012, og disse beskriver aktive tiltak
for økt omfang. Det nye Eramus for All- programmet vil bli sentralt høsten 2013. Programmet

2



erstatter det nåværende Erasmus-programmet, Erasmus Mundus og ordninger for
finansiering av stabsmobilitet fra 2014. Budsjettrammen og den endelige utformingen av
programmet er uklart. Så snart dette er klart, er det viktig å sette av ressurser til diskusjoner
om fremtidig strategisk bruk av programmet.

Frafall og studiegjennomføring. Gode statistikker, årsaksforklaringer og tiltak for å forhindre
frafall og for å sikre at kapasiteten i studiene utnyttes er tematisert. Problemstillinger knyttet
til studiegjennomføring gjelder særlig bachelornivaet i disiplinstudiene. Fakultetene beskriver
flere tiltak for økt studiegjennomføring, særlig ved førstesemester. Videreutvikling av tiltak i
førstesemesterstudiene og påfølgende semestre trekkes fram.

Forholdstallet mellom ansatte og studenter. Sammenhengende tid til forskning og
studentaktiv forskning i hele studieløpet er viktige mål. For UiB kan det være en utfordring at
antallet studenter og ph.d. kandidater har økt, mens antallet faste vitenskapelige ansatte har
vært tilnærmet konstant og antall vitenskapelige uten undervisningsansvar har økt. For
utdanningsvirksomheten kan det innebære at undervisningen blir delt på færre fast ansatte,
som igjen kan påvirke deres tid til sammenhengende forskning.

Bygningsinfrastruktur og inneklima. Arbeidet i LMU har spesielt pekt på inneklima som en
utfordring iflere bygg. Noen fakultet arbeider med planer om utvikling av nye læringssentre.
som skal bedre studentenes læringsmiljø.

Etter- og videreutdanning. Fakultetene tar 1noe ulik grad opp arbeid for å etablere nye tilbud
og innsats for bedre oppfølging og vektlegger at tilbudene forankres sterkere i fakultetene.
Innsatsen til EVU skal styrkes med en handlingsplan for etter- og videreutdanning.

Digitalisering av utdanning. I meldingen omtales satsning på infrastruktur og drift, med
avklaring av opphavsrettslige spørsmål og utvikling av policy for digitalisering. Prosjektet vil
ta opp flere oppgaver 12013, og utfordringene gjelder skalering av filtakene og eventuelle
konsekvenser for kompetansebygging, administrativ oppfølging og budsjettprioriteringer ut
over pilotprosjektene i 2011 og 2012. Bevissthet om pedagogikk og understøtting og
synliggjøring av lokale initiativ understrekes.

Rekruttering. Ulike utfordringer ved rekruttering til lavere og høyere grad og videre utvikling
av planmessig rekrutteringsarbed tematiseres. Det er i hovedsak for disiplinprogrammene,
både på masternivå og bachelornivå det er utfordringer, men også lektorutdanningene.
Fakultetene beskriver aktive tiltak for økt rekruttering og vilje til økt satsing. Satsingen på nye
webløsninger ved UiB og profilering isosiale medier, er viktig på insitusjonsnivå. Rapport og
planer peker på at det er ønskelig å utvikle nye Utak for rekruttering, 1tillegg til økt ansvar
ved fakultetene og videreføring av eksisterende opplegg ved Studieadministrativ avdeling.

Universitetspedagogikk. Evaluering av det universitetspedagogiske opplegget er et
styringsparameter12012. Et eksternt firma har fått i oppdrag å utføre evalueringen og vil
levere rapport våren 2013. Oppfølging av evalueringen vil bli sentralt tema fra høsten 2013.

I utdanningsutvalgets oppsummering, på grunnlag av fakultetenes utdanningsmeldinger og
utvalgets drøfting, tilsier at følgende vil ha særlig oppmerksomhet i tiden framover:

Digitalisering av undervisning og vurdering og arbeid med nytt læringsstøttesystern (LMS)
Kvalgetsurvikling.

"Kvalitet i utdanningen" og fokus på vurderingsformer og evaluering,
Studentakbv forskrung
Videre arbeid med studieplaner i forhold til kvalifikasjonsrammeverket
Evalueringen av det universitetspedagogiske tilbudet til ansatte
Frafall og studiegjennomføring

3



Studentrekrutteeng
Internasjonabsering/studentutveksling
Fleksibel utdanning/etter- og videreutdanning
Tilpasninger til ny rarnmeplan for lektorutdanningene
Tiltak for forbedring av det fysiske læringsrniljøet
Tid til forskning og forholdstallet studenter/ansatte

NOKUT skal evaluere UiBs system for kvalitetssikring av studiene sommeren og høsten
2013 og er i prosess med tilsyn av utvalgte masterprogram ved Det humanistiske og Det
psykologiske fakultet. Evalueringsprosessene vil kreve ressurser og innsats av involverte
aktører pa alle niva i organisasjonen.

Universitetsdirektørens kommentarer
Med universitetets strategi 2011-2015 er det tydeliggjorte mal for utdanning. med spesifiserte
strategiske prioriteringer Drøftingen av rapport og planer og utdanningsmeldingen gir et
utvidet grunnlag for framtidige satsinger og prioriteringer.

I 2012 er det lagt vekt pa a redusere omfanget av rapportering i forbindelse med meldingene.
Fakultetene har vurdert dette positivt.

Utdanningsmeldingen omtales i Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia. I
meldingene analyses utviklingstrekk for forhold ved utdanningene. Utdanningsmeldingene
blir publisert i Studiekvalitetsbasen, blant annet sammen med evalueringer av studietilbudet.

Universitetet har kvalitet som rettesnor, og kvalitet i utdanningen var gjenstand for et større
utredningsprosjekt i 2012. Prosjektet har hatt som mål å bidra fil debatt, i og utenfor UiB, om
hva kvalitet er og filtak for a fremme kvalitet.

Studietilbudet er konsolidert, blant annet for å sikre sammenhengende tid til forskning.
Omfanget av undervisningsemner er redusert, og det blir ikke tatt opp flere studenter eller
opprettet nye studieprogram uten full studieplassfinansiering.

I 2012 var det særlig gode resultater for studentutveksiing, et rekordår både for ut- og
innreisende studenter, det er godt mulig å nå handlingsplanens mål for 2015 om at 30% av
kandidatene skal ha hatt utvekslingsopphold. Det jobbes systematisk med å kvalitetssikre
utvekslingsavtaler og utarbeide anbefalte studieopplegg for alle studieprogram.

Digitalisering blir et stadig viktigere tema. I DigUiB-prosjektet blir løsninger utviklet og prøvd
ut, det er gjennomført pilotprosjekter for digitalt pensum, digital undervisning og eksamen.
Det arbeides med å avklare problemstillinger knyttet til opphavsrett og med a velge løsninger
som fremmer kvalitet i undervisningen.

Med dette fremmes følgende forslag til

vedtak:

Styret tar utdanningsmeldingen til orientering, og ber om at vurderingene
kommer med i det videre arbeidet med universitetets budsjett for 2013.

09.04.2012 13jugOlav Boyurn/Chnsten Soleim tlY‘t-2,013
Vedlegg
Utdanningsmeldingen 2012
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Utdanningsmelding 2012



0. Oppsummering

Høy kvalitet gjennom gode forskningsbaserte utdanningsløp skal være det overordnede prinsipp for

utdanningene ved Universitetet i Bergen. Fakultetenes utdanningsmeldinger tegner et bilde av stor variasjon i

utfordringer, og et høyt aktivitetsnivå i utviklingen av studietilbudene. I 2012 var irnplementeringen av det

nasjonale kvalifikasjonsrarnmeverket en særlig utfordring.

UiBs hovedprioriteringer for utdanning 2013 er fastsatt gjennom styringsparameterne i "Rapport og planer

2012-2013". Fakultetene gir gode beskrivelser av egne satsingsområder. En samlet vurdering av

styringsparameterne, innspillene i fakultetenes utdanningsmeldinger og sentrale prosesser tilsier at følgende

punkter vil ha særlig oppmerksomhet i perioden framover:

Digitallsering av undervisning og vurdering og arbeid med nytt læringsstøttesystem (LMS)

Kvalitetsutvikling:

"Kvalitet i utdanningen" og fokus på vurderingsformer og evaluering,

Studentaktiv forskning

Videre arbeid med studieplaneriforhold til kvalifikasjonsrammeverket

Evalueringen av det universitetspedagogiske tilhudet til ansatte

Frafall og studiegjennomføring

Studentrekruttering

Internasjonalisering/studentutveksling

Fleksibel utdanning/etter- og videreutdanning

Tilpasninger til ny rammeplan for lektorutdanningene

Tiltak for forbedring av det fysiske læringsmiljøet

Tid til forskning og forholdstallet studenter/ansatte

NOKUT skal sommeren og høsten 2013 evaluere UiBs system for kvalitetssikring av studiene, og er i tillegg per

april 2013 i prosess med tilsyn av utvalgte masterprogram på HF og PS. Dette vil kreve ressurser og innsats av

involverte aktører på alle nivå i organisasjonen, og vil kreve videre oppfølging etter sluttføring i 2014.

Etter oppretting av bachelorprogram i kinesisk, master i psykologi og fellesprogrammet i Educational

Technologies i 2012, foreslås det opprettet to bachelorprogram i musikk 12013. Ett i musikkvitenskap og ett i

tradisjonsmusikk. I 2012 ble kun ett studium nedlagt. Dette gjaldt adjunktutdanningen i matematikk og

naturfag. For 2013 foreslås årsstudiet og masterstudiet i musikkterapi nedlagt, etter at det er opprettet et

integrert femårig studium i musikkterapi. Masterprogrammet i farmasi for reseptarer foreslås nedlagt i lys av

arbeid med endring av studiemodell på nasjonalt nivå. Fire masterprogram ved MN-fakultetet foreslås lagt ned,

samt masterprogrammet i organisasjons- og arbeidslivspsykologi på Det psykologiske fakultet. Disse

nedleggelsene er av administrativ karakter, da studietilbudene videreføres som studieretninger under

overordnede studieprogram.

Generelt viser fakultetenes utdanningsrneldinger at studieporteføljen fortsatt er relativt stabil i omfang, og at

fakultetene ikke ønsker økning i opptaksrammene dersom de ikke tilføres fullfinansierte studieplasser.

1. Innledning

Utdanningsmeldingen utfyller framstillingen i Ropport og ploner 2012-2013, som er universitetets årlige

rapport til Kunnskapsdepartementet. I tillegg lages det egne meldinger og årsrapporter for internasjonalisering

og læringsmiljø. Ropport og ploner er strukturert rundt universitetets fastsatte styringsparametre og

handhngsplaner, mens utdanningsmeldingen skal gi en helhetlig framstilling av utdanningsvirksomheten og en

overordnet vurdering av kvaliteten i studietilbudet ved institusjonen, og oversikt over opplegg, tiltak og videre

satsinger basert på innspill fra institutt og fakultet.

Fakultetenes utdanningsmeldinger skal fungere som en selvevaluering for fakultetene, der nødvendige planer

og justeringer for påfølgende periode presenteres i henhold til de resultater som er oppnådd. Fakultetene har

hatt frist til 2. april for ferdigstilling av utdanningsmeldingene.

Utdanningsmeldingen er delt i tre. Første del gjengir fakultetenes meldinger i sin helhet. Andre del drøfter UiBs

kvalitetssystem og tiltak og prosesser i regi av rektoratet, utdanningsutvalget og Studieadministrativ avdeling.
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Avslutningen angir behov for videre oppfølging og tiltak ut fra forholdene identifisert i Rapport og planer og

universitetets utdanningsmelding.

Rapport og planer 2012-2013 trekker fram følgende moment som hovedtrekk ved utviklingen i 2012:

Med utgangspunkt i universitetets strategi, er det oppnådd gode resultater innenfor flere områder:

Antall utvekslingsstudenter er det høyeste noen gang (i alt 1590 inn- og utreisende)

Prosjektet Kvalitet i utdanningen hadde som mål å utrede kvalitetsbegrepet ut fra ulike perspektiv.

Forholdet mellom undervisnings-, vurderingsformer og læringsulbytte ble satt på dagsorden og temaet

videreføres gjennom et prosjekt for å prøve ut ny metodikk i evaluering

DigUil3 søker å utvikle og implementere digitale verktøy i utdanning. Aktiviteten i prosjektet har vært

høy, og flere delprosjekt er iverksatt

Å tilfredsstille kvalifikasjonsrammeverkets krav har hatt svært høy prioritet i fagmiljøene og det er

utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser for alle studieplaner og emnebeskrivelser

Ugleprisen —IliBs studiekvalitetspris —ble delt mellom PRISME og Bachelorprogram i geovRenskap.

PRISME er et nettbasert videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk for lærere, det startet i 1999 og

er innstilt som kandidat til KDs studiekvalitetspris

Studietilbudet er konsolidert, aktivitetsnivået er i større grad i tråd med universitetets ressurstilgang

Innenfor noen områder gjenstår arbeid:

Prosjektet Kvalitet i utdanning, med innsats for undervisMngs- og vurderingsformer og læringsutbytte

fortsetter

Studentaktiv forskning har hatt stor oppmerksomhet, og fagmiljøene dokumenterer gode resultater på

mastergradsnivå, men det er fortsatt få tiltak på bachelornivå

Utdanningsmeldingene supplerer dette bildet, og bekrefter at prioriteringene for 2013 er i tråd med behov og

utfordringer.

2. Fakultetenes utdanningsmeldinger
Fakultetene har blitt forelagt følgende mal for utdanningsmeldingen:

Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2011

Eksempel på et studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak fakultetet har hatt særlig oppmerksomhet om

inneværende år

Eksempel på et område fakultetet har særlige utfordringer og vil følge opp i det kommende året

Eksempel på et studiekvalitets- læringsmiljøtiltak/område fakultetet har vært særlig fornøyd med

inneværende år

Hvilke(t) program har vært evaluert inneværende år

Kort status på resultatoppnåelse i henhold til styringsparametrene

Planer for opprettinger/nedlegginger av studietilbud

Planer for allokering av studieplasser/opptaksrammer for 2014/2015

Fakultetets prioriterte områder for 2013

Plan for programevalueringer 2013

Fakultetenes forsknings- forskerutdannings- og utdanningsmeldinger er samlet begrenset oppad til 12 sider

(ikke inkludert allokering av opptaksrammer).

2.1 Det humanistiske fakultet

Oppfølging av prioriteringer orntalt i utdanningsmeldingen for 2011

Det nasjonale kvalifikasjonsramtneverket
I 2012 har Det humanistiske fakultet hatt stor oppmerksomhet på sluttføringen av arbeidet med

implementeringen av det nasjonale kvalifikasjonsramrneverket, og instituttene har arbeidet for å sikre at

studieplanene og emnebeskrivelsene oppfyller rammeverkets krav. Dette arbeidet vil bli fulgt opp i 2013.

Bachelorprograni i kinesisk

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2012 var Universitetet tilgodesett med nye fullfinansierte

studieplasser, hvorav 10 studieplasser ble gitt til Det humanistiske fakultet for å opprette et nytt
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bachelorprogram i kinesisk. Fakultetet har i flere år hatt et samarbeid med Bergen Konfutse-institutt, og har
gjennom dette samarheidet hatt et innføringstilbud i kinesisk. Institutt for fremmedspråk har utarbeidet en

studieplan som bygger på dette samarbeidet, og er også iferd med å tilsette vitenskapelige stillinger for
programmet. Programmet er lyst ut i Samordna opptak i 2013 med 20 studieplasser, og vil i den første
perioden ta opp studenter annethvert år.

Internasjonaliseriny
Instituttene har fulgt opp UiBs handlingsplan for internasjonal virksomhet, særlig ved å opprette, eventuelt

kvalitetssikre, anbefalte utvekslingsavtaler for studenter og lærere. Videre har instituttene arbeidet med å
utvikle flere emner på engelsk. Med bakgrunn i handlingsplanen har Institutt for fremmedspråk utviklet et 5-
studiepoengskurs i tysk for utvekslingsstudenter, med oppstart våren 2011

Lærenttdanning
Fakultetet har arbeidet for å redusere frafallet fra de integrerte studieprogrammene. Det har vært en positiv
økning i antall søkere til programmene, og frafallet er nå betraktelig redusert sammenlignet med tallene fra
Rokkansenterets frafallsrapport, som var omtalt i fakultetets utdanningsmelding fra 2011.

Spesialisering i Midtøstens historie

Fakultetsstyret har opprettet en studieretning i Midtøstens historie innenfor bachelorprogrammet i historie,

som vil være en valgmulighet for studenter fra høsten 2013. Opprettelsen av studjeretningen er en måte å
synliggjøre det tidligere bachelorprogrammet i midtøstenkunnskap, som var nedlagt j 2010.

Eksempel på et studiekvalitets- eller læringsmiljntiltak fakultetet har hattsærlig oppmerksomhet på
12012

Fakultetet har 12012 prioritert å utvikle gode rutiner for kyalitetssikring av studiene. Mandatet for
programstyrene er revidert, og instituttene har sikret at studenter er representert i alle programstyrer.

Oppfølging av emneevaluefinger og synliggjøringen av resultatene av evalueringene kvalitetshasen er en
annen sak som har fått særlig oppmerksomhet.

Instituttene har også arbeidet med utvikling av emneporteføljen i studieprogrammene. Institutt for filosofi og
førstesemesterstudier og ved Griegakademiet —Institutt for musikk har foretatt endringer i emneporteføljen
blant annet ved å innføre varierte emnestørrelser, noe som har gitt større fleksibilitet for studentene.

Eksempel på et område der fakultetet har særlige utfordringer og vil følge opp i 2013

Videreutvikling av arheidet med det nasjonale kvalyikasionsrammeverket (NKR)
Instituttene har gjennomført et godt arbeid i forbindelse med implementeringen av det nasjonale
kvalifikasjonsrammeverket. Flere av instituttene melder at de vil prioritere den videre kvalitetssikringen av
læringsuthyttebeskrivelsene i emnebeskrivelsene og studieplanene. Fakultetet, sammen med Studiestyret, vil

følge opp dette arbeidet i 2013.

Internasjonalisering

Instituttene arbeider med å utvikle og kvalitetssikre utvekslingsavtaler i alle studieprogrammer. Fakultetet har
som mål å øke antall innreisende- og utreisende studenter, og gode avtaler er en vikfig premiss for at dette
skal lykkes.

Rekruttering
Søkertallene til de disiplinbaserte hachelorprogrammene har vært gode, og viser at fakultetets synliggjøring av

alle våre fagområder gjennom innføring av disiplinbaserte programmer i 2010 har vært vellykket. Arheidet med
å sikre best mufig rekruttering vil fortsette. Her ser vi særlige utfordringer for språkfagene.

Søkertallene til masterprogrammene har over flere år vært for lave, og instituttene melder om økt innsats for

bedre rekruttering til masterprogrammene i 2013.

Nye rommeplaner for lektorutdonningen

Kunnskapsdepartementet arbeider med nye rammeplaner for den integrerte lektorutdanningen og Praktisk-

pedagogisk utdanning, og en eventueIl innføring av rammeplanene høsten 2013 vil være en utfordring i forhold
til vedtatte kvalitetsøkringsrutiner på institutt og fakultet
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Eksempe1 på et studiekvatitets- eller læringsmiljetdtak / -område fakultetet har vært særlig forneyd
med 12012

I 2012 ble det nettbaserte studiet PRISME, videreutdanning for lærere som underviser i norsk som andrespråk,

tildelt HFs Spurveuglepris, og deretter Ugleprisen for utdanningskvalitet ved UiB. PRISME blir i 2013 UiBs

kandidat til Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske

studier og fakultetet er imponert over innsatsen som fagmiljøet i norsk som andrespråk har lagt ned i dette

utdanningstilbudet, og vi vil også peke på at samarbeidet med Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) har
hatt stor betydning for studiets suksess.

Fakultetet ønsker også å trekke frem arbeidet til Humanistisk studentutvalg (HSU) som et vikfig bidrag til

studiekvaliteten og læringsmiljøet for fakultetets studenter. HSUs arbeid med sosiale og fagpolitiske tiltak har i
høy grad bidratt til å øke engasjementet blant studentene. Opprettelsen av studentpuben Ad fontes i 2011,

som HSU tok initiafiv fil, har blitt et viktig samlingssted for studentene, og har bidratt til å trekke flere studenter

med i de forskjellige tiltakene som HSU har stått for, blant annet arbeidslivsutvalget og HF-revyen.

Hvilke(t) program har vært evaluert(e) i 2012

I løpet av 2012 har så å si alle studieprogrammer ved fakultetet en programsensor som evaluerer studiet i tråd

med avtalen som er inngått med fagmiljøet. Fagmiljøer som fremdeles ikke har opprettet avtaler med en

programsensor vil få dette på plass i løpet av 2013.

Programsensorrapporter blir gjennomgått av programstyrene (inkludert studentene) og instituttene, og blir

deretter lagt frem for fakultetets studiestyre til orientering. Fakultetet har arbeidet for å sikre gode

oppfølgingsrutiner knyttet til rapportene, og fagmiljøene har vært svært fornøyd med dialogen med og

tilbakemeldingene fra programsensorene.

Ifølge Handbok for kvalitetssikring skal alle studieprogramrner evalueres hvert femte år. I 2010 innførte

fakultetet disiplinbaserte studieprogrammer på bachelornivå, og instituttene forbereder nå en evaluering av

disse innen 2015.

Kort status pa resultat i henhold til styringsparameterne

Studiepoengproduksjonen for 2012 viser en svak nedgang fra 2011 (21,5 årsenheter). En foreløpig analyse av

tallene viser at nedgangen i studiepoengproduksjonen kan delvis forklares med en generell nedgang i

produksjon tilknyttet etter- og videreutdanning.

Det har vært en liten nedgang i alle kategorier med unntak av de treårige bachelorprogrammene. økningen på

bachelornivå ser vi som et resultat av innføringen av disiplinbaserte studieprogrammer i 2010. Av de fem

instituttene på fakultetet er det Institutt for fremmedspråk som står for den største økningen.

Med noen unntak har produksjonen på masternivået holdt seg relativt stabil, med en samlet nedgang av 7,4

årsenheter fra 2011.

Planer for opprettinger / nedlegginger avstudietilbud

Oppretting
Bachelorprogram i musikkvitenskap

Bachelorprogram i tradisjonsmusikk

I 2012 søkte Griegakademiet —Institutt for musikk (GA) om å opprette et bachelorprogram i musikkvitenskap. I
forkant av Universitetsstyrets behandling av søknaden valgte instituttet å utsette opprettelsen av programmet i
påvente av endelige tilsettinger i vitenskapelige stillinger tilknyttet programmet. Tilsettingene er nå

gjennomført, og instituttet ber om at programmet blir opprettet for opptak i 2014.

Videre har GA bedt om å få skille ut spesialiseringen i tradisjonsmusikk (undervist ved Ole Bull-akademiet) som

et eget bachelorprogram. Fram til nå har tradisjonsmusikk vært en spesialiseringsmulighet innen

Bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon. Opprettelsen innebærer ingen utvidetse av dagens

tilbud, verken i forhold til ressursbruk eller studieplasser, men er heller en tydeliggjøring av et eksisterende

tilbud.

Ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning er det søkt om støtte fra Senter for internasjonalisering av utdanning
(SiU) til utvikling av et engelskspråklig masterprogram i kjønnsstudier, i samarbeid med Humboldt Universitat
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og Linkiipings universitet. Dersom programmet blir utviklet i løpet av 2013 vil fakultetet søke om en eventuell

opprettelse av programmet i 2014.

Nedlegging

Årsstudium i musikkterapi (ÅRHF-MUTP)

Toårig masterprogram i musikkterapi (MAHF-MUTP)

Det femårige integrerte masterprogrammet i musikkterapi ble opprettet i 2010. GA ønsket å beholde årsstudiet

og det toånge masterprogrammet I musikkterapi som en overgangsordning for studenter som hadde behov for

det. Instituttet har nå faset ut disse overgangsordningene, og fakultetet ber om at Illbudene legges ned.

Planer for allokering av studieplasser/ opptaksrammer for 2014/ 2015

Fakultetets fordeling av studieplassene er vedlagt.

Fakultetets prioriterte område for 2013

I tillegg til områder som er omtalt ovenfor, vil fakultetet i 2013 prioritere arbeidet med nye studieplaner for

den integrerte lektorutdanningen. Dette arbeidet vil komme i gang så snart de nye ramrneplanene for

uldanningen er vedtatt av departementet.

Videre vil fakultetet etablere gode interne rutiner for å styrke satsingen på etter- og videreutdanning. Dette vil

være en viktig og nødvendig oppfølging av universitetets arbeid for bedre forankring av etter- og

videreutdanningstilbudet i fagmiljøene.

Plan for programevalueringer 2013

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier har meldt at bachelorprogrammet i filosofi skal evalueres i 2013.

Det er imidlertid viktig å understreke at alle instituttene vil fortsette arbeidet med evalueringer av sine

studieprogrammer i tråd med programsensoravtalene som er inngått. Dette arbeidet er en viktig del av

fakultetets kvalitetssikringsarbeid, og gir programstyrene viktige tilbakemeldinger som brukes for å

videreutvikle programmene.

2.2 Det juridiske fakultet

Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2011

Det juridiske fakultet skulle i 2012 fortsatt arbeide for at strategiplanens målsetninger oppnås.

Forskningsbusert undervisning
Hovedfokus her er som tidligere å rekruttere flere personer til førstestillinger. Det er i 2012 nedsatt en

arbeidsgruppe som skal vurdere fakultetets rekrutteringssituasjon til ph.d.-stillinger og forskerstillinger.

Arbeidsgruppen har avholdt to møter i 2012 og arbeidet fortsetter i 2013.

Fakultetet ønsker i større grad å følge opp arbeidsgruppelederne tettere og utvikle et mer helhetlig program

for dem. Dette for å heve undervisningskvaliteten, men også for å inspirere dem til fremtidig forskerkarriere

ved fakultetet. Arbeidet fortsetter i 2013.

Studentaktiv forsking
Fakultetet fortsetter med å tilby studentstipend med kontorplass og tilknytning til en forskergruppe eller

prosjektgruppe for å skrive 60 sp masteroppgave innenfor en rekke temaer. Fem av fakultetets nye stipendiater

har skrevet masteroppgave med slike stipend, noe som viser at studentstipendene er et viktig

rekrutteringstiltak, i tillegg til å være et studiekvalitetshevende tilbud om studentaktiv forskning.

Internasjonalisering
Hele 50 % av de som oppnådde graden master i rettsvitenskap i 2012 hadde hatt et utenlandsopphold som del

av graden sin." Tilsvarende var andelen ferdige kandidater som hadde vært på utveksling 313% i 2011, 40 % i

2010 og 35 % i 2009.

Andelen ferdige kandidater sorn har et utenlandsopphold som del av graden sin presenteres hver vår i rapporten «Internasjonal mobilitet

leOtx —Tall og rapporter» som legges frem for Iltdanningsutvalget ved Ui13. Rapporten for 2012 er ikke lagt frem enda, men på forespørsel

har fakultetet fått tilsendt tallmaterialet som årets rapporl etter planen skal bygge pR I følge dette tallmaterialet har 159 av 318 ferchge
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I 2012 satte fakultetet ny rekord både for antall innreisende og for antall utreisende studenter. Totaltallet for

utvekslingsstudenter var 340, en økning på 48 % fra 2011, og for første gang over 300.

År 2009 2010 2011 I 2012

Innreisende 108 87 94 132

Utreisende 123 116 135 208

Totak 231 203 I 229 340

Innreisende studenter
Etter en nedgang i antallet innreisende studenter de to foregående år, sammenlignet med det foreløpige

toppåret 2009, har fakultetet i 2012 hele 132 innreisende studenter. Dette er en økning på 40 %fra 2011 til

2012. Som nevnt i tidligere års utdanningsmeldrnger er det et mål å oppnå balanse i antallet inn-/utreisende

studenter for å opprettholde studiepoengproduksjonen her hjemme. Det er derfor svært gledelrg å se at tallet

på innreisende har økt såpass mye, og faktisk er nesten like høyt som tallet på utreisende studenter året før.

Vi forventer ikke en like dramatisk økning i antallet utreisende studenter i fremfiden, og selv om det for akkurat

2012 har vært langt større prosentvis økning i antall utrelsende studenter enn antall innreisende studenter,

antar vi at tallet på utreisende studenter på sikt vil stabilisere seg på et nivå som ligger en del under resultatet

for 2012. Så fremt økningen i antall innreisende studenter fortsetter, kan vi tro at tallene på innreisende og

utreisende studenter på lang sikt vil balanseres. Dette forutsetter at fakultetet fortsetter å ha et godt tilbud til

de innreisende studentene, i tillegg til å fortsette å være positiv til å inngå nye erasmusavtaler og fortsatt være

fleksible når partneruniversitet ønsker å nominere flere studenter enn det som er oppgitt i avtalene.

Utreisende studenter

Fakultetet har for første gang over 200 utreisende studenter. Økningen i antall utreisende studenter er på 54 %

fra 2011 til 2012. Til sammenligning var økningen i antall utreisende studenter fra UiB som helhet på 17 %. Med

totalt 208 utreisende studenter i 2012, er Det juridiske fakultetet i 2012 for første gang det fakultetet ved UiB

med flest utreisende studenter i rene tall. Det er også verdt å nevne at Det juridiske fakultet alene, står for 65

% av den totale økningen i antall utreisende studenter fra IJiB fra 2011 til 2012.2 Tilsvarende står fakultetet for

38 % av den totale økningen av innreisende studenter ved UiB.

Årsaker

Fakultetet opplevde en nærmest eksplosiv økning i antallet søkere til utveksling ved søknadsfristen 1. februar

2012. Studentene som er på utveksling studieåret 2012/2013 vil inngå i DBH-rapporteringen for enten 2012

eller 2013, og vi kan dermed vente høye tall også for 2013. Søkertallene ved fristen 1. februar 2013 var

imidlertid lavere enn i 2012, og tallet for utreisende vil dermed ikke bli værende like høyt som i 2012 i årene

som kommer. Vi forventer at tallet likevel blir liggende stabilt høyt på minst 2011-nivå. Det historisk høye tallet

for utreisende studenter i 2012, vil mest sannsynlig være et unntaksår.

Det er vanskelig å si hva det eksepsjonelt høye tallet i 2012 (og muligens tilsvarende i 2013) skyldes. Éri del av

forkIaringen er at det ble tatt opp rekordmange studenter på masterstudiet i rettsvitenskap i 2008: Ettersom

de fleste av studentene drar på utveksling i sitt 5. studieår, vil det si at det i hovedsak er 2008-kullet som søkte

utveksling i 2012. Variasjonen i antall studenter som ble tatt opp til studiet er likevel langt mindre enn

variasjonen i antall utreisende studenter, så dette alene kan ikke forklare det rekordhøye tallet.

I søknadsbunken til utveksling ser vi ofte eksempler på at kull agerer som gruppe, og at trender og tendenser

for hvor de søker utveksling varierer fra år til år og fra kull til kull. På samme måte kan det synes som at

utveksling per se har vært en spesielt sterk trend hos 2008-kullet, og at studentene har påvirket hverandre til at

eksepsjonelt mange søkte om utveksling akkurat i 2012, hvilket vil gjenspeiles i tallene for utreisende studenter

i både 2012 og 2013, og dessuten i andelen av de ferdige kandidatene som har utenlandsopphold som del av

graden i både 2012, 2013 og kanskje også 2014.

kandidater fra Det juridiske fakultet hatt et utenlandsopphold som del av graden sin. Taget på ferdige kandidater i dette tallmaterialet

avviker noe fra del D8H-rapporterte antallet avlagte grader (325). Dette forklares med at tidspunkt for uthenting av FS-rapport for avlagte

grader og DBM-rapportering av avlagte grader aNnulfer noe.

UiB sorn helhet sendte ut 112 flere studenter i 2012, en økning179 17 %. 73 av disse, eller 65 %, er det Det jundiske fakultet alene som

står for.

' 421 studenter i 2008 root hhv 401 og 389 i 2007 og 2006. Kilde: DOH.
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Sist men ikke minst, kan selvsagt noe av økningen tilskrives fakultetets mangeårige og kontinuerlige satsing på
internasjonabsering og god tilrettelegging for utveksling.

Fokus på metode, rettsvitenskap, etikkog verdier
Her kan vi spesielt trekke frem at programsensorene lever e sin rapport om «etikens plats i juristutbildningen»

våren 2012.

Studiekvalitets - eller tæringsmiljotiltak fakultetet har hatt særlig oppmerksomhet om i 2012

Flovedfokus har vært på utarbeidelse av læringsulbyttebeskrivelse på programnivå i samsvar med

kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Det var nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeidet et forslag

som var på høring blant de ansatte før det ble presentert for fakultetsstyret og vedtatt i desember 2012.

Videre har det vært særlig fokus på programevaluering og digitalisering av undervisning og eksamen som

nevnes nedenfor.

Et område fakultetet har særlige utfordringer og vil følge opp i2013

Det juridiske fakultet er et fakultet i fortsatt vekst, og vi trenger flere dyktige personer i førstestillinger. Det er

en utfordring å få undervisningskabalen til å gå opp i alle emner, kun med bruk av interne ressurser. Som følge
av dette har vii 2012 vært nødt til å endre på undervisifingsstrukturen i noen enkeltemner for å bøte på at vi

ikke har nok undervisningsressurser.

Studiekvalitets- læringsmiljøtiltak/område fakultetet har vært særlig fornøyd med inneværende år i
2012

Fra mars 2012 har fakultetet kjørt et eget pilotprosjekt med digitalisering av undervisning initiert av prodekan

for undervisning. Dette har resu Itert 1at forelesninger i noen emner på alle studieår har blitt filmet, samt

filming av flere faglige diskusjoner og introduksjoner. Det har også blitt utarbeidet blogger for flere emner der

tekst og video bygges sammen. Der inngår også diskusjonsfelt hvor studentene kan stille spørsmål til faglærer

og få svar.

Gjennom DIGUiB har fakultetet vært pilot på digital skoleeksarnen både vår- og høstsernesteret 2012.1 tillegg

ble forelesningene i emnet1US131 Kontraktsrett 11tatt opp gjennom

Studentenes mottakelse av digitale elementer har vært svært positiv. Det er også nysgjerrighet og vilje blant

mange ansatte til å prøve ut ulike elementer i sitt kurs.

Fakultetet har utarbeidet et notat som skisserer hva som skal til for at vi skal kunne gjennomføre digital

skoleeksamen for de store kullene på 1. —4. studieår. Dette er formidlet videre til universitetsledelsen og

aktuelle avdelinger ved UiB. Det har ikke blitt satt av midler i 2013 til dette.

Den største utfordringen for den videre utviklingen av digital undervisning, er administrativ støtte til dette.

DIGUiB har ikke kapasitet til å følge opp digitalisering i den grad som er ønsket ved fakultetet. Fakultetet selv

har 1kke administrafive ressurser som kan allokeres særskilt til dette arbeidet, og har heller ikke ressurser med

den nødvendige kompetansen. Fakultetet mener det er et universitetsansvar å bygge opp et kvalifisert

støtteapparat som kan hjelpe alle fagmiljøet Skal det tilrettelegges godt for aktiv bruk av digitalisering

fremover må vi ha et kvalifisert støtteapparat som gjør det enkelt å bruke, samtidig som det ikke krever store

tekniske kunnskaper fra underviser. Det er ikke mulig å basere seg på ildsjeler når dette skal iverksettes i større

skala.

Programevaluering i 2012

Fakultetsstyret vedtok mandat for evaluering av integrert nnasterprogram i rettsvitenskap og nedsatte egen

arbeidsgruppe til å lede dette arbeidet. Mandatet fordrer en bredere evaluering enn det som er gitt i UjB sin

kvalitetshåndbok. Det har vært særlig vektlagt at evalueringen skal ha stor nytte og at prosessen skal bidra til

kvafitetsheving i studiet. Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid i 2013.

Status på resultatoppnåelse i henhold til styringsparameterne

ForhokIstall mellom søkertall og opptokstall

Søkertallene til masterprogramrnet i rettsvitenskap holder seg stabilt høyt og økte litt.12012 var det 4,2 søkere
per studieplass (1637 primærsøkere), mot 4 per studieplass i 2011 (1568).
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416 nye studenter møtte i høst. Av disse hadde 67 studenter annen juridisk utdanning som gjorde at de ble

plassert på et av de påfølgende studieår eller en kombinasjon av 1. og 2. studieår. Tilsvarende tall var 397 og 55

i 2011. Det juridiske fakultet var også i 2012 det fakultetet med flest nye studenter i opptaket, hele 70,6 %

totalt.

Antall ferdige kandidater
I 2012 ble de1 som forventet, registrert et høyere antall ferdige kandidater enn tidligere. Tallet ble rekordhøyt:

325, mot ca. 270 de siste tre årene før. Vi mener at en av årsakene til dette er at fra og med 2007 så hadde

studieordningen «falt på plass» og studentene søkte seg bevisst til oss på grunn av studieordningen. Det betyr

at flere studenter ble værende og fullførte graden sin her. Frafall underveis kompenseres til en viss grad av nye

studenter som får innpasset ekstern utdanning og dermed starter på et av de påfølgende studieår. Blant annet

uteksaminerte Høgskolen i Lillehammer sitt første bachelorkull i jus våren 2010. Videre har fakultetet i

samarbeid med FS-hjelp forbedret rutiner for å registrere ferdige kandidater. I tillegg ble reglementet for når vi

registrerer oppnådd grad ved utveksling endret fra og med høsten 2011. Slik sikrer vi nå at studenter som har

utveksling som siste del av graden også kommer med i rapporteringen.

Planer for opprettinger/nedlegginger av studietilbud

Det juridiske fakultet har ingen planer om å opprette eller legge ned studietilbud i 2013.

Vi har inngått en avtale med Høgskolen i Bergen om at vi skal levere ett emne til deres mastergrad i

arealplanlegging. Dette emnet sammenfaller med eksisterende spesialemne i Planrett.

Planer for allakering av studieplasser/opptaksrammer for 2014/2015

Inntil Kunnskapsdepartementet kommer med eventuelle endringer vil vi fortsette å planlegge med en

opptaksramme på 389 studenter slik vi har gjort de siste to årene. Fakultetet forventer at

Kunnskapsdepartementets utredning (Strandbakken-utvalget) av behovet for juridisk kompetanse fram mot

2020 vil få betydning for vår planlegging av studietilbudet på lengre sikt.

Fakultetets prioriterte områder for 2013

I 2013 gjenstår det å justere læringsmålene i det enkelte emne i henhold til programmets overordnete mål,

som ble vedtatt av fakultetsstyret i desember 2012. Samtidig vil programevalueringsarbeidet fortsette dette

året, det samme vil arbeidet med etablering av undervisnings- og forskningsteam.

Fakultetet vil fortsette pilotprosjekt med digital eksamen og undervisning. Når det gjelder eksamen har vi også

fokus på sensors opplevelse og vil undersøke muligheter for at sensor kan gjøre sitt arbeid digitalt.

Plan for programevalueringer 2013

Arbeidet med evaluering av masterprogrammet i rettsvitenskap som ble påbegynt i 2012 vil fortsette, og

ferdigstilles, i 2013.

2.3 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

1. oppfølgingavprioriteringeromtalt i utdanningsmeldingen for 2011

1.1 Lærerutdanning
Fakultetet har gjennom tildelinger fra KD styrket aktivaeten de siste årene, og ønsker også videre å styrke

aktivitetene rundt lærerutdanningen. Dette gjelder både integrert lektorutdanning og etter- og

videreutdanningstilbudet. Det pågår en prosess for å styrke det fagdidaktiske tilbudet.

Fakultetet har inngått realfagspartnerskap med en rekke ungdoms- og videregående skoler i nærområdet, og vi

prøver å tilby aktuelle seminarer og foredrag4. Det arbeides med å få opprettet studierett for lærere fra skolen

som ønsker å ta enkeltemner for å styrke sin faglige bakgrunn.

4 hit : wwwwib.no matnat utdannin laererutdannin -ved-mn-fakultetet realfa s artnerska forste-

samlin -7.-mars-2011
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Selv om vi nå mener å ha et bedre grep rundt lærerutdanningen etter den onBeggingen som ble gjort for et par

år siden, har vi fremdeles mange utfordringer. Med innføring av ny rammeplan for lærerutdanningen vil det

tillegg bli nye utfordringer både med en økning av praksisomfanget og praktisk tilrettelegging.

1.2 Fellesarrungementer
Fakultetet arbeider kontinuerlig med å utvikle sine fellesarrangementer for å ha god og relevant informasjon til

studentene om våre studier. Hvert år i uke 42 arrangeres PÅ VEI5, et arrangement som vi mener medvirker til å

hindre frafallet førstesennester. Målet er at studentene skal tenke fremover mot mastergrad og yrkesvalg og

sette seg langsiktige mål for studietiden. Høsten 2013 ønsker vi å inkludere fakultetets årlige

undervisningskonferanse som en del av PÅ VEI uken, noe vi tror vil skape enda større engasjement.

13 Progromsensorordningen
Alle studieprogram ved fakultetet har programsensorer knyttet til programmet. Institutt for biologi har som et

alternativ til programsensorordningen oppnevnt et rådgivende utvalg for utdanning som er satt sammen av

professorer fra Umeå Universitetet, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo. Utvalget har fått i oppdrag å

se på faglig kvalitet, relevans, helheten i utdanningstilbudet og utfordringer og forbedringspotensial. Instituttet

har laget en helt ny struktur rundt sin utdanningsportefølje med en undervisningsleder som forholder seg til

ulike undervisningsgrupper6.

1.4 Utdanningsplaner
Det siste året har vi hatt et økende fokus på utdanningsplaner. Vi ser at utdanningsplaner går som en rød tråd

gjennom mange av de studieadministrative prosessene. Fakultetet jobber tett sammen med instituttene i

utdanningsplanarbeidet og ser alle tre utdanningssykluser fra bachelor til ph.d under ett. Kvaliteten av

vitnemålsproduksjonen vil i star grad avhenge av gode utdanningsplaner og det er derfor spesielt viktig at det

er teknisk lagt til rette for dette og at manuelt arbeld unngås mest mulig.

2. Eksempel på et studiekvalitet- eller læringsmiljatiltak fakultetet har hatt særlig oppmerksomhet
om inneværende år

2.1 Innføring av nye karakterheskrivelser i MNT-tagene

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har sammen med institusjonene og det nasjonale rådssysternet arbeidet

for å koordinere bruken av karakterskalaen. Det nasjonale fakultetsrnøte i realfag (NFmR) og Nasjonalt råd for

teknologisk utdanning (NRT) ønsker en felles forståelse og praktisering av karaktergivningen på

masteroppgavene innen MNT-fagene. Et av siktemålene er å oppnå bedre spredning på hele karakterskalaen.

Sensurering av masteroppgaver etter de nye karakterbeskrivelsene og nye retningslinjer trer i kraft for

studenter som begynner på masterstudiet høsten 2012.

Fakultetet har arrangert en rekke seminarer og informasjonsrnøter med involvering av Studiestyret for å få

forankring av retningslinjene i fagmiljøene. Det er laget en egen ressursside med oversikt over hele prosessen

og milepælsplan for arbeidet basert på vedtak i Studiestyret). Første kandidat ventes ferdjg til sommeren, noe

som også forutsetter at vi utarbeider vitnennel i tråd med de nye karakterbeskrivelsene. Prosessen har vært og

vil bli utfordrende også det kommende året. Både studenter, veiledere og sensorer skal informeres og forholde

seg til et helt nytt sett av kriterier i forhold til vurdering av masteroppgavene, samticlig som de gamle

beskrivelsene og retningslinjene fortsatt brukes på studenter som er tatt opp før høsten 2012.

22 Brukerkurs i matemutikk
Våren 2013 har fakultetet satt i gang et pilotprosjekt med et ekstra brukerkurs i matematikk, som er tenkt

opprettet som et permanent tilhud fra vår 2014. Emnet er et tilbud i bachelorprogrammene som trenger noe

s
htt : www.uib.no matnat n heter 2012 10 aa-vel-2012

Utfyllende opplysninger: 2013/1718-ANNEJ

7 htt www.uiftno matnat utdannin /re lement-o - rosed rer re lement-i-utdannin ssaker-ved-det-

matematisk-naturvitenska eli e-takultet karaktersettin -av-mastero aver-innenfor-mnt-fa ene-n e-

retningsknjer
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mer matematikk enn hva grunnkurset gir, uten at de skal måtte velge den tyngste og mest teoretiske

matematikken. Emnet ble etablert etter grundige diskusjoner på tvers av instituttene og i Studiestyret.

Eksempel på et område der fakultetet hat hatt særlige utfordringer og vil felge opp det kommende
år

3.1 Internasjonalisering
Det gjøres mye godt arbeid rundt internasjonalisering og utveksling i studieprogrammene ved fakultetet, men

det finnes også utfordringer. Som tidligere reiser mange av våre studenter til UNIS, et samarbeid vi er forpliktet

til å involvere oss i, og antall søkere og studenter som reiser til UNIS har økt de siste årene. Det betyr at

potensialet for å øke antall studenter som reiser på utveksling til utenlandske læresteder har sterk

konkurranse. Samtidig anser vi UNIS som et svært godt alternativ for våre studenter, i et Internasjonalt miljø

der all undervisning foregår på engelsk.

Utvekslingstallene de siste årene har vært litt varierende. Søkertallene for vårsemesteret 2013 år ser imidlertid

bra ut, og vi forventer en økning i antall utvekslingsstudenter. En av hovedutfordringene er at det synes som

om de studentene som er dyktige i studiene sine i mindre grad satser på delstudier i utlandet. En annen

utfordring er at studentene som reiser ut i mindre grad bruker de anbefalte utvekslingsaytalene som er spesielt

tilrettelagt.

Høsten 2012 sa fakultetet ja til å være pilot på elektronisk søknadsskjema for innreisende studenter. Vi er glad

for at det nå utarbeides elektroniske søknadsløsninger, noe som gir oss mye bedre oversikt i søknadsprosessen.

Pilotarbeidet har ikke vært helt smertefritt, og deler av prosessen kunne ha vært bedre tilrettelagt før

pilotperioden. Fakultetet ønsker nå, sammen med Studieadministrativ avdeling, å evaluere prosessen i

pilotprosjektet Vi har konkrete forslag til justeringer i arbeidsfordelingen dersom ordningen skal tre i kraft

etter samme mal som piloten ble gjennomført.

Høsten 2012 ble det arrangert et seminar for administrativt og faglig ansatte om fellesgrader, et svært

prisverdig tiltak. Det er et stort behov for fakultetet og instituttene at fellesgradsforumet kommer i gang igjen

på regelmessig basis. Fellesgrader er og blir en stor utfordring for oss, og det vil være behov for ytterligere

innsats om aktiviteten og interessen skal opprettholdes.

3.2 NOKUT - besøk og Studiekvalitetsbasen
Siste halvdel av vårsemesteret og høsten vil bli preget av det kommende NOKUT-besøket. Det foregår nå et

internt arbeld for å bevisstgjøre og informere de som vil bli sentrale i den videre prosessen. Det planlegges

flere interne seminarer i tillegg til at utdanning vil få en sentral rolle på fakultetets vårseminar i april. Fakultetet

ser dette som en gylden anledning fil å sette ekstra fokus på utdanning, og det vil derfor uavhengig av vår

involvering i NOKUT-besøket, bli utarbeidet et opplegg for å følge opp og bevisstgjøre de vitenskapelige ansatte

og programstyreledere på rammene og kvahteten som skal være styrende for vår utdanningsaktivitet. I

tilknytning til NOKUT-besøket arbeides det med at Studiekvalitetsbasen tas i bruk i større grad.

3.3 Kvalifikasjonsrammeverket
Læringsutbyttebeskrivelser skal være utarbeidet på alle program og emner ved fakultetet. Vi har enda noen

utfordringer med å få publisert alt på nettsidene. Fremover vil vi ha fokus på å se vurderingsformene i forhold

til læringsutbyttebeskrivelsene, og sikre at studentene har relevante og varierte vurderingsformer i løpet av sitt

bachelorprogram.

Eksempel på et studiekvalitet- eller læringsmdjetiltak fakultetet har vært særlig forneyd med
inneværende år

4.1 Lamingsmiljøprisen 2012
Fakultetet er svært glad for at Institutt for informatikk ble tildelt læringsmiljøprisen for 2012. Instituttet har

arbeldet målrettet og systematisk for å bedre læringsmiljøet. 8

4.2 PEK- prosjektet «Evaluering av heMeten i andre semester»
Fakultetet gjennomførte i 2012 PEK-prosjektet «Evaluering av helheten i andre semester». Prosjektet hadde

som hovedmål å se på hvordan emner som leses parallelt fungerer sammen faglig og praktisk, og hvordan

s
http://www.uib.no/ledelsen/sentrale-utvalg/laeringsmiljoutvalget/laeringsmiljoprisen
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studentene opplever at det helhetlige læringsmiljøet støtter opp om de emnene de leser. I oppfølgingen ble

det arrangert et fagseminar9 der prosjektet ble presentert.

Planer for allokering av studieplasser/opptaksrammer 2014/2015

Opptaksrammene planlegges med samme fordeling som tidligere år, gitt de samme forutsetningene (Tabell 1 ,

appendix). En viss fleksibilltet mellom programmene er ønskelig med tanke på farskyvinger i søkermassen.

Fakultetet ønsker nye studieplasser om KD skulle signalisere en ytterligere opptrapping av studieplasser til

realfag.

Hvilke program har vært evaluert inneværende år

Instituttene har selv ansvar for å sørge for at programmene blir evaluert etter de kriterier som er satt i

kvalitetshåndboken. Fakultetet har derfor ikke full oversikt over hvilke programmer som har vært evaluert eller

som står for tur, og har de siste årene ikke sendt ut påminning til instituttene. Dette er en rutine vi vurderer å

gjeninnføre for å sikre et systematisk arbeid og bevissthet rundt programevalueringenæ Samtidig har det vært

økende fokus på at rapporter fra programevalueringer legges i Studiekvalitetsbasen.

Resultatoppnåelse etter styringsparametere

Fakultetet har hatt god produksjon av kandidater i 2012 og da spesielt masterkandidater som endte på 222.

Måltallet for 2013 er 275 kandidater. Studiepoengproduksjon pr student (38,9) ligger noe lavere enn forventet.

Tilrettelegging for en del spesielle studentgrupper som ikke har intensjon om å være fulltidsstudenter kan nok

forklare noe av nedgangen (ektefeller til utenlandske ansatte/stipendiater, kvalifisering for opptak til master,

og tilrettelegging for lærere i ungdomsskolen og videregående skole som ønsker å videreutdanne seg innenfor

realfag). Det er mer bekymringsfullt at studiepoengproduksjonen pr. bachelarstudent varierer fra 48,9 til 29,9

mellom de ulike instituttene. Fakultetet må vurdere i hvilken grad vi skal sette i gang tiltak sammen med

instituttene for å se på årsaker til dette. Antall årsenheter går noe ned fra i fjor fra 1584 til 1563.

a Planlegginger for opprettinger/nedlegginger av studietilbud

Matematisk institutt diskuterer å splitte opp sitt bachelorprogram i matematiske fag til flere bachelorprogram

for å synliggjøre de ulike retningene i matematikken bedre. Diskusjonen er imidlertid svært prematur, og vil

eventuelt bli fremmet til store studieplanendringer til høsten.

Institutt for biologi legger ned flere av rnasterprogrammene sine og oppretter dem i stedet som studieretninger

under et felles masterprogram i biologi.

9. Prioriterte områder for 2013

Fakultetets prioriteringsområder for 2013 styres av vår strategin9, der flere utdanningsområder er fremhevet.

Det kommende året ønsker vi spesielt å jobbe med lærerutdanningen, rekruttering, læringsmiljø og tverrfaglige

studieprograrnmer.

9.1 Lærerutdanningen

I løpet av det kommende året skal det planlegges og utvikles ny rammeplan for lærerutdanningen. Samtidig

ønsker fakultetet å legge best mulig til rette for samarbeid med skolene for å kunne filby relevante kurs innen

videre- og etterutdanning for lærere.

9.2 Rekrutteringsstrulegi
Fakultetet har startet arbeidet med en ny rekrutteringsstrategi. En arbeidsgruppe har presentert et forslag til

handlingsplan for rekruttering som har vært på høring til instituttene, og som Studiestyret skal arbeide videre

med.

g http://uhuTlib no/fagseminar/

IS
http://www.uib.no/matnat/om-fakultetet/strategidokumenter
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9.3 Laringsmibø og bygningsmessige utfordringer

Fakultetet ønsker å kunne tilby et godt læringsmiljø som kan være med på å forhindre uønsket frafall. En

ombygging til et læringssenter i underetasjen når hiblioteket flytter til Realfagbygget, vil kunne hjelpe noe på

arbeidsforholdene. Vi ser et akutt behov for å kunne tilby noe mer enn en stor lesesal («Hangaren») til våre

studenter.

Denne vinteren har vi hatt spesielle utfordringer med temperaturen i Reallagbygget, noe som har gjort det

vanskelig å tilby gode nok arbeidsforhold. Som et resultat av dårlig ventilasjon ble også flere laboratorier stengt

ved Kjemisk institutt, noe som igjen skapte utfordringer for avvikling av laboratorieemner. Mange av våre

fagmiljøer sliter også med utidsmessige spesialrom for undervisning som for eksempel kurssaler og eldre

laboratorier. Fakultetet ønsker å tilby studentene undervisning av høy kvalitet. Da er vi også avhengige at

forholdene er lagt til rette for dette.

9.4 Senter for fremragende utdanning
To av våre fagmiljø (Institutt for biologi og Institutt for fysikk og teknologi) arbeider med SFU- søknader, og det
vil derfor bli behov for spesielle tiltak og prioriteringer opp mot disse miljøene.

9.4 Tverrfakultære program og sosiale møteplasser
Studenter på tverrfakultære program savner felles møteplasser. Det skal startes opp et arbeid med ombygging 1
Realfagbyggets første etasje, der det er planlagt egne leseplasser i mindre rom for studenter på tverrfaglige

program. I tillegg er det behov for en sosial samlingsplass for fakultetets studenter. Tilrettelegging i form av

gode læringsforhold vil være viktig for å kunne tilby attraktive utdanninger, som igjen kan tiltrekke de gode

søkerne til våre studieprogram.

2.4 Det medisinsk-odontologiske fakultet

Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2011

I 2012 har fakultetet hatt et travelt år, med mange strategiske drøftinger av rammene for

utdanningsvirksomhet ved MOF. Prosjektet Fromtidens fakultet innebar en omorganisering som ble iverksatt

01.01.13, og for de fleste av våre studieprogram —som er organisert på tvers av instituttene —vil endringene ha

betydning. 8 institutt har blitt til 5, og størst endringer er det for de 4 kliniske instituttene som nå er organisert

som Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2. Disse to instituttene har nå en felles studieadministrasjon, og har

ansvar for store deler av både medisin- farmasi- og ernæringsstudiene ved fakultetet. Intensjonen med

omorganiseringen er en tettere integrert virksomhet som blant annet støtter bedre opp om undervisning.

Handlingsplan for utdanning 2011-2013 ved MOF gir retning til utdanningsvirksomheten ved fakultetet og

filtakene som omtales videre her er forankret i den planen:

Initiering ov ny studieplan i medisin - dette ble et sentralt prosjekt i 2012. To arbeidsgrupper ble nedsatt våren

2012 og jobbet i løpet av året med å forberede anbefalinger for styringsgrupper i hhv struktur for et nytt

studium og undervisnings- og vurderingsformer. Rapportene ble lagt frem for styringsgruppen ved utgangen av

året. htt : www.uib.no mora orn-fakultetet n -studie Ia n-for-medisinstudiet-ved-uib sentrale-

dokument

Legge til rette for og følge opp pedogogisk kursing ov vitenskapefig ansatte - Fakultet gjør utstrakt bruk av ikke-
universitetstilsatte i undervisningen og ønsker å kunne gi alle som fast underviser våre studenter pedagogisk

opplæring. Et første tilbud for denne gruppen ble gjennomført høsten 2012. Arbeidet med ny studieplan

medisin er også et prosjekt som stimulerer til pedagogisk nytenkning, og bidrar på den måten —også nå i

prosjektfasen —til å heve interessen. Programsensor i medisin har et særskilt ansvar i sitt mandat for

kvalitetssikring av lærerstaben og har i 2012 bidratt på undervisningsseminar for emneansvarlige.

Videre arbeid med læringsutbyttebeskrivelser og vurderingsformer - det ble i februar 2012 avholdt et felles

seminar for alle programutvalgene med dette som hovedtema. Bruk av ulike vurderingsformer har også vært

sentralt når ny studieplan for medisin planlegges, og det ble våren 2012 nedsatt en egen arbeldsgruppe som
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spesielt skulle ivareta undervisnings- og vurderingsformer. Det har I 2012 også blitt jobbet med engelske

oversettelser av læringsutbyttebeskrivelser på både emne- og programnivå.

Tilrettelegging for gode proksisordninger - flere fagmiljø ved fakultetet har i 2012 jobbet langsiktig og målrettet

med tilrettelegging og oppfølging av studenter som utplasseres i praksis, og dette arbeidet samles nå i utvikling

av felles søknad mot Senter for fremragende utdanning. Styrking av samarbeid med praksisfeltet følges også

opp i dialog med kommunalt og fylkeskommunalt nivå, og fakultetet forholder seg til krav og forventninger til

utdanningssektoren som er formidlet i meldingen til Stortinget februar 2012: Utdanning for velferd —Samspill i

praksis (Melck St. 13, 2011-2012).

Nytt ferdighetssenter på Haukeland —vi har i 2012 kom met litt lenger med planlegging i samarbeid med Helse

Bergen, men først høsten 2013 vil ombygging av dagens ferdighetssenter starte opp. Et nytt senter vil medføre

store muligheter og betydelig torbedring av læringsmiljø i forhold tiisimuleringsfrening,

kommunikasjonstrening og teamarbeid —for flere studentgrupper i helsefag.

Rehobilitering av Armauer Hansens hus (AHH) - åpning av nye lokaler ved åpning av vårsemesteret 2013. Dette

innebærer at studentarbeidsplasser som tidligere var i Sentralblokken/Haukeland er erstattet av bedre egnede

studentarbeidsplasser. Nå er både lesesaler og grupperom for studentene lokalisert I samme etasje som

fakultetets informasjonssenter for studenter.

Innflytting i nytt odontologibygg (NOB) høsten 2012 har medført bedre studentfasiliteter i felles bygg for

odontologi- og tannpleierstudentene.

Arbeid med fokultetsansvar for legers videre- og etterutdanning - Programutvalg for legers videre-

etterutdanning er i gang med å kartlegge den undervisningsaktiviteten som skjer I samarbeid med

helseforetaket. Kartieggingen skjer i sammenheng med undervisningsregisfering for høstsemesteret 2012.

Helsedirektoratet jobber med omstrukturering av rammebetingelsene for spesialistutdanningen.

Fremme informasjon, kvolitet og omfang internasjonal studentutveksling —i 2012 har fakultetet arbeidet med

klargjøring for opptak til engelskspråklig kvinne-barn-semester i medisinstudiet, og alle programutvalgene har

drøftet initiering og styrking av internasjonale avtaler.

Eksempel på et studiekvalitets- eller læringsmilMtiltak fakultetet har hatt særlig oppmerksomhet om
i 2012

Fakultetet har hatt særlig oppmerksomhet om prosjektet Ny studieplan i medisin. To arbeidsgrupper har vært

aktive i 2012, og leverte sine rapporter til prosjektets styringsgruppe )januar 2013. Ved siden ay dette bar mye

ressu rser gått til planlagt studieplanjustering i ernæringsstudiet med mål om å motvirke frafall, og prosjektet

med økte og bedrete studentarealer I Armauer Hansens hus og Nytt odontologibygg.

Eksempel på et område fakultetethar særlige utfordringer og vil følge opp i det kommende året

I 2013 vil mye oppmerksomhet gå mot å ta ut gevinsten av reorganiseringen av instituttstrukturen fra

01.01.2013 («Framtidens fakultet»). Særlige utfordringer må møtes i store kliniske fag, med sammenslåing av

institutter og av studleadministrative enheter. I tillegg vil det være betydelig behov for å arbeide med

planleggingen av Galenisk farmasi som et sentralt emne i farmasistuchet, med ansettelse av vitenskapelig

kompetanse og både utstyrs- og arealressurser. I forbindelse med de nye studieplanene som er i arbeid, både

medisin, farmasi og ernæring, vil fakultetet også følge opp undervisnings-, lærings- og vurderingsformer for alle

studieløPene, hvor det er felles utfordringer og mulighet for gevinster. Sammen med universitetets ledelse vil

fakultetet arbeide med evalueringsarkitekturen.

Hvilke program har vært evaluert inneværende Or?

For 2012 har det vært gjennomført evalueringer på programnivå, enten av program I sin helhet eller som deler

av program (spesifikke oppdrag for programsensor):

Klinisk rnasterstudium I manuellterapi for fysioterapeuter ble evaluert høsten 2012.

På farmasi - som et tverrfakultært studieprogram —er det gjort evalueringer av semestre samlet. Dette

bidrar til å synliggjøre helheten i studiet og løfter frem alle emner som er knyttet til et aktuelt

semester.

I odontologi og tannpleie har programsensor evaluert de biomedisinske basalfagene.
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Innen ernæring er det gjort vurderinger av master i human ernæring, med spesielt fokus på

opptaksgrunnlaget.

I masterprogrammet i helseledelse har programsensor spesifikt evaluert emnet Helseledelse, som

utgjor 1/3 av emnegrunnlaget i mastergraden.

Kort status på resultatoppnåelse iht styringsparametre

For måleparametere på utdanningssiden er det relativt stabile forhold fra 2011 til 2012.

Når det gjelder studiepoeng er vi etter tidligere periode med forhoyet produksjon (grunnet parallelle

studieplaner i medisin) fra og med 2011 på et stabilt nivå. For 2012 har vi en studiepoengproduksjon på 1449,4
årsenheter (for 2011: 1481,9). Den lille nedgangen er fordelt på fiere studieprogram, men for medisin ser vi

nedgangen relatert til variasjoner i studentkull.

Antall kandidater, både på bachelor - profesjon og master, er for 2012 samlet på 323 (for 2011: 337). Fra totalt

173 uteksaminerte kandidater i medisin for 2011 er vi nå nede på normalen igjen med 151 kandidater for 2012.
Noen av mastergradene våre har for øvng opptak kun annethvert år, dette er en fast årsak til noen variasjoner

på tallene for 2-årige mastergrader.

Innen internasjonalisering har vi for 2012 en liten økning i antall inn-/utreisende i forhold til resultatene for

2011; 118 totalt (mot 108 i 2011), herav 51 utreisende (34 utreisende i 2011). Dette er den høyest registrerte

aktiviteten ved MOF på dette feltet. Rapporteringen tar bare høyde for perioder på 3 mnd eller mer, og

fakultetet vil presisere at vi har mange studenter som reiser ut i kortere perioder som ledd i faste avtaler i

studieprogrammene.

Antall søkere til studiene våre viste for opptaket 2012 at vi hadde noe nedgang i primærsøkere på

medisinstudiet og noe økning i primærsøkere på de andre studieprogrammene, særlig på tannpleie. For de 2-

årige mastergradene våre var antall søkere totalt sett stabilt.

Planer for oppretting/nedlegging av studietilbud

Masterprogrammet i farmasi for reseptarer (3-årig) ønskes lagt ned, og det ble i Studieutvalget 21.11.12 (sak

33/12) vedtatt at det ikke tas opp nye studenter f.o.m. 2013. Årsaken til dette er nasjonal omlegging for alle

farmasistudier, i regi av profesjonsrådet for farmasi (under UHR). Det nasjonale arbeidet med beskrivelse av

læringsutbytte for hhv bachelor- og mastergrad ventes sluttført høsten 2013. Programutvalget for farmasi ved

MOF starter da prosessen med omlegging til 3 + 2 modell. Når denne trer i kraft kan reseptarer ta

masterutdanning på to år, slik det allerede er innført i Tromsø.

For farmasi jobbes det for øvrig med oppbygging av fagfilbud i galenisk farmasi, et tilbud som studentene frem

til nå har fått dekket ved sitt obligatoriske semesteropphold i Norwich, ved University of East Anglia. Avtalen

opphører to.m. høsten 2015.

Fakultetet har en kontinuerlig vurdering av hvorvidt tilbudel om masterutdanning i radiografi kan

opprettholdes (del av master i helsefag —radiografi/bioingeniør), dette grunnet mangel på egne fagspesifikke

tilbud og veiledningskompetanse. Utvidet samarbeid med Høgskolen i Bergen kan være aktuelt.

Planer for allokering av studieplasser/opptaksrammer for 2014/15

Fakultetet planlegger innenfor de samme rammene som for studieåret 2013/14 når det gjelder de

studieprogrammene som går via Samordna Opptak. Vi har de siste årene justert kapasiteten til å ta imot den

økningen i studieplasser som har kommet; 10 nye studieplasser på medisin (til 160), 10 nye studieplasser på

bachelor ernæring (nå 34) og 11 nye studieplasser på bachelor tannpleie (nå 32).

Opptakstall ved de 2-årige masterutdanningene ved fakultetet er ikke like stabile (blant annet med noen

program med opplak hvert 2. år), og er dels relatert til rekruttering fra grunnutdanningene og interessere fra

internasjonale søkere.

Fakultelets prioriterte områder for 2013

Vi har ambisjoner om å få til enda bedre undervisningsopplegg for studentene våre. Da er enda tettere kobling

mellom definert læringsutbytte og de undervisnings- og vurderingsformene vi bruker helt sentralt. For

medisinstudiet adresseres dette ved videre arbeid med ny studieplan, og alle programutvalgene jobber med

utviklingsarbeidet tilknyttet læringsutbytte. For å støtte opp om den nødvendige stimuleringen på det

pedagogiske feltet har fakultetet nå lyst ut en pedagogisk fagstilling som skal være tilknyttet en egen Enhet for
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læring ved fakultetet. Når vi får tilsatt i denne stillingen vil vi ha hedre forutsetninger for å kunne utvikle egne

tilbud for faglig ansatte, og stillingen vil også bidra positivt i studieplanarbeid fremover.

Vi kommer til å følge endringene i instituttenes omorganisering tett (Framtidens fakultet), for å kunne oppfylle

ambisiøse mål på utdanningssiden. Med ny instituttstruktur er blant annet harmonisering av rutiner for

undervisningsadministrasjon prioritert.

Plon for programevalueringer 2013

Programutvalgene ved MOF har følgende planer for evaluering for 2013;

For helsefag planlegges programevalueringer for fysioterapivitenskap, sykepleievitenskap og RAB-fag

Ved farmasi planlegges våren 2013 en faglig gjennomgang av farmasistudiet for å avdekke overlapp og

eventuelle hull i tæringsutbytte

Master i internasjonal helse har planer om programevaluering

Medisinsk biologi vil ha spesiell oppmerksomhet mot studieretningen Biomedicial Image Sciences

Ved medisinstudiet vil oppfølging av evalueringer være i samspill med prosessen med ny studieplan, og dette

vil også prege perioden fremover. Vurderinger som gjøres av opplegg i dagens studieplan vil veies opp mot

retningen for en ny studieplan, og her vil drøftinger av læringsutbytte være viktig.

Analyse

Fakultetet står overfor utfordringer på flere områder. Flere av studieprogrammene er under revisjon, og to

programmer skal grunnleggende fornyes: medisin- og farmasistudiene. Dette skjer i en organisasjon som i 2012

gjennomgikk en omorganiseringsprosess, med ny struktur for institutter og administrasjon fra 2013. Dette gir

et stort potensiale for faglige og administrative gevinster, men vil også kreve betydelig lederoppmerksomhet på

implementering i 2013 og fremover. MOF må planlegge for at prioriteringer som nå gjøres i forhold til

studieplanarbeid vil føre til at andre områder må få mindre oppmerksomhet og ressurser enn ellers i en

pePode. Vårt mål er imidlertid å kunne fullføre endringsprosessene og samtidig sikre at eksisterende

utdanningsvirksomhet holder et svært høyt nivå. Fortsatt fokus på program og emnenivå gjennom etablerte

strukturer vil hjelpe oss å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle våre undervisningstilbud.

2.5 Det psykologiske fakultet

Det psykologiske fakultetet er et breddefakultet og tilbyr helserelaterte, pedagogiske, samfunnsfaglige, og

naturvitenskapelig orienterte emner og studieprogrammer. Fakultetet oppnår stor grad av samfunnskontakt

gjennom praksisnærheten i lærerutdanningene (praktisk pedagogisk utdanning), psykologstudiet og

masterstudiet i logopedi. Denne utdanningsmeldingen er organisert etter de 10 punktene som

Universitetsdirektøren ber oss svare på.

Oppfelging av prioriteringer omtalt i utdonningsmeldingen for 2011

Fakultetet hadde en liste på 16 prioriterte punkter i utdanningsmeldingen for 2011. Av disse peker vi her på de

mest arbeidskrevende:

Arbeide for flere studentarbeidsplasser på lavere grad og gode møteplasser for studenter: konkrete

ombygginger i C-12 og C-13 er budsjettert og under planlegging.

Konsolidere og forbedre lavere grad inklusive at flere gjennomfører og på normert tid: Suppleringsopptak

og utvidet opptaksramme er innført på de to BA programmene i psykologi med virkning fra høsten 2012.

Implementere kvalitetsrammeverket med spesiell vekt på sammenheng mellom læringsmål og

vurderingsform slik at vi enda bedre sjkrer at læringsmålene nås: Fakultetets studieplaner er systematisk

gjennomgått med tanke på dette.

Revitalisere arbeidet med internasjonalisering/utveksling for å øke andelen som reiser ut: Flere

studieprogram enn tidligere er konkret involvert i studentutveksling og ny MA-psykologi åpner for 30 sp

utveksling.

Gi flere studenter tilbud om masterstudier i psykologi: Nytt program er vedtatt og starter opp august 2013

gjennom omfordeling av egne studieplasser.

Justere ettårig påbygning i PPU: årlig opptak + deltidstilbud:Årbg opptak er vedtatt. Deltidstilbud er

fortsatt under utredning.

Implementere revidert studieplan på profesjonsstudiet i psykologi og vurdere utvidelse: implementeringen

skjer som planlagt og tilbakemeldingene fra studenter og fagmiljø er positive.
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Revitalisere/avklare arbeidet med SFU inneværende runde: Mulig samarbeid på tvers av fakultetene:

Fakultetet deltar sammen med MOF, HiB og to kommuner i Hordaland om en søknad om excellence

praksisnær helserettet utdanning (TVEPS").

Vurdere våre egne evalueringsrutiner nøye: Et utvalg sluttfører et notat i mars 2013.

Implementere skikkethetsrutinene for lærer- og psykologutdanningen (informasjon, oppfølging,

personvern): Implementert og tatt i bruk våren 2012.

Utvikle og implementere reviderte mandater for programutvalgene og emneansvarlige: Iverksatt.

Eksempel på et studiekvalitets- eller læringstniljøtiltak fakultetet har hatt oppmerksomhet om
inneværende år

Fakulletet har brukt mye krefter på å utvikle studietilbud for studenter på lavere grad i psykologi. Konkret har

dette nedfelt seg i suppleringsopptak til bachelorprogrammene i arbeids- og organisasjonspsykologi og generell
psykologi der 60 ekstra studenter fikk begynne på andre året i august 2013 og økt opptak til

bachelorprogrammene gjennom omdisponering av studieplasser fra årsenhet. Dette betyr mye for studentene

det gjelder og for bachelorprogrammenes faglige aktiviteter. Det nye nnasterprogrammet i psykologi gir

tilsvarende muligheter til en stor gruppe studenter, og det faglige tilbudet i psykologifaget er dermed utvidet,

samlet sett gir dette flere studenter muligheten til gradsstudier i psykologi.

Eksempel på et område fakultetet har særlige utfordringer og vil følge opp i det kommende året

Fakultetet vil spesielt følge opp frafallet på de fire bachelorprogrammene. Fakultetet vil her, i samarbeid med

Institutt for pedagogikk, starte suppleringsopptak på bachelor pedagogikk fra våren 2013. Fakultetet vil også

utrede mulig suppleringsopptak for bachelorprogram i folkehelse og helsefrernmende arbeid. Fakultetet vil

videre utrede mulige endringer i de fire programmenes førsteårstilbud, inklusive ex.fac., med tanke på både

tilhørighet og det at studenter som ønsker det lettere kan søke overgang tra et studieprogram til et annet.

Eksempel på studiekvalitets- læringsmiljetiltak/område fakultetet har vært særlig fornøyd med
inneværende år

Fakultetet er spesielt fornøyd med arbeidet knyttet til emnet «Education for a changing society»

(bachelorprogrammet i pedagogikk), et engelskspråkfig tilbud der gjestende utvekslingsstudenter fullt ut

integreres i undervisningen, på en måte som både norske og utenlandske studenter har stort utbytte av. Emnet
fikk fakultetets studiekvalitetspris for 2012.

tIvilke(t) program har vært evaluert inneværende år?

Av fakultetets 15 studieprogram har i skrivende stund de fieste hfitt evaluert rutinemessig av programsensor.

Psykologprogrammet, Master i barnevern og Master i helsefag (logopedi) har alle innført reviderte studieplaner

med de evalueringene som følger av en full studieplanrevisjon.

Kort status på resultatoppnåelse i henhold til styringsparametrene

Totalt sett er det ikke ventet store svingninger i studiepoengproduksjonen ved fakultetet sett i forhold til 2011.
Det er rimelig å anta at bade studiepoengproduksjon, ferdige kandidater og studiepoeng per student vil ligge
på samme nivå eller bli noe høyere enn i 2012. Det forventes en reduksjon i antall gjentaksstudenter på

årsenheten og en moderat økning i studiepoengproduksjon på lavere grad som følge av suppleringsopptak til
BA-gradene i psykologi og en forventet etablering av utvidet MA-tilbud fra høsten 2013.

Fakultetet ser det som ønskelig at en har oversikt/måltall for utdanning av supervisert praksis under punkt om
samspill med samfunns - og næringsliv. Dette dreier seg om praksis i helseforetak, skoleverket,
kommunehelsetjenesten så vel som i privat næringsliv

Planer for oppretting/nedlegging av studietilhud

Fakultetet vil videreutvikle og bygge ut høyere grads studietilbud i psykologi. Det kan videre være aktuelt å

vurdere opprettelse av et studietilbud på rnasternivå for lærerutdanningsdelen av pedagogikk som moduler på
eksisterende mastergrad i pedagogikk og/eller som selvstendig studieprogram. Dette vil også bli vurdert for

eksisterende moduler på veileder- og mentorstudiet. I forbindelse med etableringen av masterprogrammet

psykologi er det nødvendig å formelt legge ned masterprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi.
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Planer for allokering av studieplasser/opptaksrammer for 2014/2015

Fakultetet har behov for å øke opptaksrammene for MA-psykologi fil 40 studenter pr år fordelt på to

studieretninger. Fakultetet har gjennom fiere år uttrykt behov for tildeling av flere studieplasser på

profesjonsutdanningen i psykologi og høyere grads studier i psykologi. Det kan være aktuelt å vurdere å

nivellere antall studieplasser på enkelte studieprogram: skalere ned på program med lavt søkertall og med få

lærerressurser og skalere opp tallet på studieplasser der det er god og stabil søkning og potensialer i fagmiljøet

for utvidelser.

Fakultetets prioriterte områder for 2013

Øke opptaksramnner for profesjonsutdanningen i psykologi med 6-10 plasser pr år, forutsatt tildeling

av nye studieplasser

Øke opptaksrarnmene for MA-psykologi til 40 studenter pr år fordelt på to studieretninger

Øke studenttallet på ettårig PPU

Fortsette arbeidet med å redusere frafallet på bachelorprogrammene

Etablere og planlegge flere nye studentarbeidsplasser i C-12 og C-13

Fortsette arbeidet med å utvikle vurderingsformer som står i samsvar med

læringsutbyttebeskrivelsene

Fortsette arbeidet med å utvikle og prøve ut svært integrerte evalueringsprosedyrer r deltakende

evalueringl, inklusive det å dokumentere dette godt i studiekvalitetsdatabasen

Utrede mulige endringer i de fire programmenes førsteårstilbud, inklusive ex.fac., med tanke på både

tilhørighet og det at studenter som ønsker det lettere kan søke overgang fra et studieprogram til et

annet."

Plan for programevalueringer for 2013

I 2013 vil de fire bachelorprogrammene bli gjenstand for programevaluering: arbeids- og

organisasjonspsykologi, folkehelse, generell psykologi og pedagogikk.

2.6 Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2011

I utdanningsmeldingen for 2011 skisserer Det samfunnsvitenskapelige fakultet tre utfordringer for studieåret

2012/2013; rekruttering, arbeidslivsrelevans og praksis.

Satsingen på rekruttering vil fortsette i 2013. Fakultetet vil utarbeide en egen tiltaksplan og rette særlig

oppmerksomhet mot rekruttering til bachelorprogrammene. Vi har i 2012 arbeidet med å gjøre informasjonen

på nettsidene våre mer tilpasset årshjulet for opptak. Særlig I perioden mellom nyttår og 15. april ønsker vi at

fakultetets og instituttenes nettsider skal ha et godt og tilgjengelig innhold for søkere til våre programmer. For

rekruttering til masterprogrammene har flere av instituttene lagt ned mye arbeid i 2012, både ved å samle og

gjøre tilgjengelig informasjon om karrieremuligheter, og ved å ha egne rekrutteringsmøter for

masterprogrammene.

I 2012 har fakultetet videreført ordningen med arbeidslivplanelet, der blant annet temaer som

internasjonalisering, UiBs strategiplan 2011-15 og utdanningskvalitet har blitt diskutert. I tillegg har instituttene

gjort en stor innsats med å videreutvikle sitt alumnusarbeid. Kontakten med våre tidligere studenter har gitt

oss filgang på mye informasjon om karrieremuligheter og arbeidslivsrelevans for våre studietilbud. Denne

informasjonen gjør vi fortløpende tilgjengelig på nettsidene våre, blant annet i form av alumnusportretter.

Institutt for sammenliknende politikk har i fiere år tilbudt et praksisemne til sine bachelorstudenter. I 2012 ble

dette for første gang tilbudt også for studenter ved Institutt for økonomi. Prosjektet har vært vellykket med

stor interesse blant studentene, og vil videreføres i 2013. Det har i tillegg blitt opprettet et eget praksisemne

for studenter på profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi og et for praksis i utlandet for studenter på

bachelorprogrammene i sammenliknende politikk og europastudier. Studentene ved andre studieprogrammer

ved fakultetet har vist interesse for at tilbudet skal utvides og studentene ønsker nå gå i dialog med sine

institutter. Fakultetet stiller seg positivt til at tilbudet utredes og utvides der dette kan forankres i fagmiljøene.
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Særlig oppmerksomhet på evaluering i 2012

I forbindelse med lanseringen av den nye Studiekvalitetsportalen har instituttene økt oppmerksomheten mot

hvordan evalueringsarbeid på emnenivå kan gi bedre kvalitet i studiene. Alle fagmiljøene har i 2012-2013

arbeidet med å utvikle formater på emnerapportene og programsensorrapportene som gjør at disse kan

publiseres i portalen. Blant annet har Institutt for sosialantropologi gjennomgått sine rutiner for evaluering av

emner i sin helhet og utarbeidet en evalueringskalender. Instituttet satser på å ha underveisevaluering i

fokusgrupper og sluttevaluering av emner, tettere kontakt mellom studenter, foreleser og seminarledere og

klarere rutiner for oppfølging av evalueringsrapporter. Evaluering vil også være et viktig tema i 2013, og

fakultetet vil arbeide med instituttene for å inkludere læringsutbyttebeskrivelsenel evalueringene og

utviklingen av emner og programmer. Vi vil også arbeide med å få klarere rutiner for oppfølging av evalueringer
ved instituttene og med å gjøre tilgjengelig mer informasjon om kvalitetssikringsarbeidet ved SV-fakultetet på

våre nettsider.

Vellykket satsing på kvalitetssikring av studier i 2012

I 2012 hadde fakultetet ekstra oppmerksomhet rundt prosessen med utlysning av PEK-midler. Arbeidet

resulterte i at fire institutter søkte om PEK-midler, og to av fem søknader ble innvilget for 2013. Institutt for

administrasjon og organisasjonsvitenskap har fått midler til å jobbe med rekruttering, og særlig med å gjøre

den faglige profilen kjent for potensielle søkere. Prosjektets målsetting er å jobbe tettere med videregående

skoler, blant annet ved å bidra i undervisningen og ved å arrangere åpen dag ved instituttet. Institutt for

informasjons- og medievitenskap har fått midler til å starte en forsøksordning med mentor på bachelornivå.

Prosjektet har som målsetting å lage fruktbare møteplasser for studenter og vitenskapelig stab.

Fakultetet ser økningen i søknader fra våre fagmiljøer som et resultat av økende oppmerksomhet på

utdanningskvalitet de siste årene, og vil følge opp den vellykkede satsingen også i 2013.

Utfordringer med rekruttering 12012-2013

På tross av nasjonale satsninger på realfag, ingeniørutdanninger og andre praktiske utdanninger de siste årene,
har SV-fakultetet fortsatt gode søkertall. Samtidig ser vi en Ilten nedgang i antallet primærsøkere til våre

bachelorprogram og årsstudier 2012. I 2013 ønsker vi å følge opp dette med videre satsing på

rekrutteringstiltak på fakultets- og instituttnivå. De fleste instituttene er allerede i gang med dette, særlig når

det gjelder rekruttering fil masterprogramrnene. Blant annet har Institutt for sammenliknende politikk og

Institutt for geografi gjort en gjennomgang av nettinformasjonen, i tillegg til at de har tatt i bruk sosiale medier
som Facebook og Twitter for å synfiggjøre sine utdanningstilbud. De fleste instituttene har nå egne

rekrutteringsmøter for opptak til masterprogrammene. I flere av miljøene har alumnussatsing gitt mye nyttig

informasjon om arbeidsmuligheter som også kan brukes i rekrutteringsarbeid og for å motvirke frafall.

Alumnusportrettene er nå tilgjengefige på instituttenes hjemmesider og er lenket opp fra emnebeskrivelsene

på uib.na For rekruttering til bachelorprogrammene starter vi i tillegg en satsing som blant annet skal resultere
i en tiltaksplan for rekruttering og et årshjul for mer varig oppmerksomhet rundt rekruttering og synlighet.

Programevaluering 12012

Det har blitt levert programsensorrapporter for følgende programmer for 2012:

Bachelorprogrammene i film- og tv-produksjon, informasjonsvitenskap, IKT, journalistikk,

medlevitenskap, kognifiv vltenskap, sammenliknende politikk, utviklingsstudier, sosialantropologi,

sosiologi, administrasjon og organisasjonsvitenskap

Masterprogrammene i informasjonsvitenskap, medievitenskap, sammenliknende politikk,

Anthropology of Development, sosialantropologi, sosiologi

De fleste av studieprogrammene ved fakultetet har programsensor i samme syklus, 2009-2013. For disse

programmene vil programsensorrapporten for 2013 utgjøre den overordnede, 5-erlige programevalueringen.

Resultatoppnåelse i henhold til styringsparameterne

Søkertall o takstall
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Årsstudier 412 166 2,5 374 190 2,0 411 181 2,3.

Bachelor 1500 683 _ 2,2 1537 762 2,0 1418 728 1,9

Master 478* 273 1,7 423* 221 1,9 - 487* 250 1,9

Integr.

master 40 20 2,0- 42 28 1,5 41 29 1,4

Totalsum 2430 1142 2,1 2376_ 1201 2,0 2357 1188 1,9

* Kvalifiserte sTil-rir

Vi ser en mindre nedgang i antallet prirnærsøkere til fakultetets bachelorprogramnner i 2012, men SV-fakultetet

har stadig flest primærsøkere av fakultetene ved LliB. Masterprogrammene har gode opptakstall for 2012, noe

som kan være et resultat av instituttenes aktive satsing på rekruttering fil masterprogrammene de siste årene.

Kandidatproduksjon
Kandidatproduksjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har gått jevnt opp de siste årene, fra 589

kandidater i 2009 til 605 kandidater i 2011. I 2012 hadde vi en liten nedgang, til 590 kandidater, noe som er på

omtrent samme nivå som i 2010. Kandidatene fordeler seg med 362 på bachelornivå og 210 på masternivå.

Den lille nedgangen i 2012 kan ha sammenheng med et lavere opptakstall til bachelorprogrammene i 2009.

Sammenlignet med tidligere år går kandidattallet for masterprogrammene opp, fra 195 i 2010 og 198 i 2011.

Dette kan reflektere de gode opptakstallene til masterprogrammene 2010.

Utveksliny
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ÅR 2010 2011 2012

Innreisende studenter : 201 225 272

Utreisende studenter 191 200 I 180

Totalt 392 425 452

Studentmobiliteten ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet øker også i 2012. Det er en liten nedgang i antallet

utreisende studenter i 2012, noe som kan ha sammenheng med lavere opptakstall til bachelorprogrammene

2010. Tallene reflekterer like fullt instituttenes satsing på gode utvekslingsavtaler. Det arbeides

gjennomgående med å øke kompelansen i fagmiljø og administrasjonen for å sikre at studentene kan reise ut

som del av deres studieprogrammer og få faglig relevante utvekslingssemestre. Flere institutter jobber nå med

å knytte nye kontakter og få kompetanse på et mindre antall avtaler som de vil anbefale spesielt til sine

studenter. Ved fakultetet har vi samtidig tatt initiativ til å starte opp «International students' corner», der

studentenes egne erfaringer med utveksling deles med medstudenter som ønsker å reise ut. Tiltaket

arrangeres to ganger i semesteret.

Fakultetet fortsetter å arbeide for å få flere engelskspråklige fagtilbud til det stadig økende antallet innreisende

studenter. Blant annet har Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap i 2012 besluttet å tilby fiere

emner på engelsk og har nå et variert utvalg på bachelor- og masternivå både i høst- og vårsemesteret.

Studentaktiv forskning
For de fieste av instituttene ved SV-fakultetet skjer studentaktiv forskning på masternivå, både gjennom

selvstendige forskningsprosjekter og gjennom at studentene tilknyttes forskningstemaer eller -grupper ved

instituttet. Særlig noen fagmiljøer, som Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og Institutt for

geografi, har tradisjon for å knytte studentene tett til slike forskningsprosjekter og -grupper. Institutt for

sammenliknende politikk har i 2011-2012 lagt om sitt masterprogram i sammenliknende politikk for blant

annet å styrke forbindelsen mellom utdanning og forskning. Ved Institutt for geografi jobber studenter også

med masteroppgaver i tilknytning til eksterne nettverk, for eksempel prosjekter om planlegging og forvaltning

opp mot lokale aktører I Stryn og mot næringslivet på Mongstad.

Alutnnusvirttsamhet
Instituttene ved SV-fakultetet har de siste årene grepet muligheten for å få midler til alumnusarbeid og har

også i 2012 brukt dette aktivt for å knytte alumnene tettere til fagmiljøene. Flere av instituttene har ansatt en

student for sine alumnusmidler for å hjelpe til med å drifte grupper på alumnusportalen, arrangere

alumnustreff og samle alumnusprofiler. Instituttene for geografi og sosiologi har i 2012 også arbeidet med

kandidatundersøkelser for å få mer systematisert informasjon om sine alumner. Institutt for administrasjon og

organisasjonsvitenskap skal gjennomføre en lignende undersøkelse i 2013- Informasjon om alumnenes
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arbeidserfaringer og alumnusarrangementene har i flere fagmiljøer vært sentralt i rekrutteringsarbeidet til

masterprogrammene og til utvikling av informasjonen om studieprogrammene på nettsidene.

I 2012 samarbeidet for første gang UiB med Bergen Internasjonale Film Festival (BIFF). Institutt for

sosialantropologi arrangerte i den forbindelse vellykkede arrangementer for alumner og studenter med visning

av etnografisk film. På samme måte har Institutt for informasjons- og rnedievitenskap arrangert treff i

forbindelse med Nordiske Mediedager.

Læringsutbytter
Alle emner og programmer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har fra og med januar 2013

læringsutbyttebeskrivelser tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Arbeidet med læringsutbytter har i

2012 dreid seg om ferdigsfilling av tekster til alle emner ved fakultetet. Instituttene hadde frist til

studieplanendringene høsten 2012 for å utarbeide tekster, som så ble gjennomgått i samråd med fakultetet og

publisert i emnebeskrivelsene. I 2013 vil fakultetet arbeide for at læringsulbyttetekstene skal inkluderes i

evalueringsrutinene ved instituttene, både på emne- og programnivå.

Planer for opprettinger/nedlegginger av studietilbud

Fagmiljøet for systemdynamikk ved Institutt for geografi startet i 2013 opp et nettbasert EVU-kurs i «Natural

resources managment». SV-fakultetet har per i dag ikke planer om å opprette eller nedlegge EVU-tilbud i 2013.

Planer for allokering av studieplasser/opptaksrammer for 2014/2015

SV-fakultetet har per i dag ingen planer om å endre på fordelingen av studieplasser for 2014/15.11 Fakultetet

har imidlertid over flere år hatt god opptakskvalitet og gode søkertall til bachelorprogrammene, og vi ser at vi

kan ha kapasitet til tilby studieplass til flere gode søkere. Fakultetet ønsker derfor å signalisere behovet for en

økt opptaksramme for disse programmene.

Fakultetets prioriterte områder for 2013

Institutt for informasjons- og medievitenskap og 5V-fakultetet utreder som kjent etableringen av en

medieklynge i Bergen i samarbeid med TV2, NRK, Bergens Tidende, Bergensavisen og teknologiselskapet Vizrt.

Klyngen vil gi et miljø for praktisk medieutdanning og praksisnær forskning som er unikt både i Norge og

internasjonalt, ifr. sak 7/13 i Universitetsstyret. Instituttet utreder nå behovet for endring av sine praktiske

studieprograrnmer sett i forhold til mulighetene som ligger i en samlokalisering med medieklyngen.

Ambisjonene er å opprette tre nye praktisk rettede bachelorprogrammer som i større grad enn tidligere knytter

seg opp mot ny teknologi og et mer formalisert samarbeid med partnerne i klyngen. Det planlegges samtidig å

opprette et nytt produksjonsbasert masterprogram. De nye studietilbudene vil forutsette nye fullfinansierte

studieplasser som del av satsingen i klyngen. Instituttet har som mål at omleggingen av studieprogrammene

skal være ferdigstilt i 2016. Arbeidet med de nye studietilbudene vil fortsette i 2013.

Fakultetet vil i 2013 også se nærmere på utviklingsmuligheter innenfor fagområdet geografiske

informasjonssystemer (GIS) i samarbeid med Institutt for geografi. Instituttet melder at etterspørselen etter

GIS-kompetanse er stor, både fra andre fagmiljøer ved UiB, fra andre utdanningsinstitusjoner, og blant annet

fra oljeindustrien. GIS er i tillegg særlig aktuelt som planleggings- og analyseredskap knyttet til

samfunnssikkerhet og beredskap. Instituttet ønsker derfor å styrke undervisningstilbudet og fagmiljøet knyttet

til GIS.

Fakultetet ønsker å totalrenovere Sofie Lindstroms hus da bygget er nedslitt og den tekniske standarden ikke

tilfredsstiller dagens standardkrav. Dette er et omfattende prosjekt og fakultetet er i dialog med

eiendomsavdelingen om plan for bygget. Det er enighet om å iverksette enkelte tiltak, og i 2013 vil vi male og

rnøblere byggets 2. etasje. Alle toaletter i bygget vil også bli malt.

Plan for programevaluering 2013

De fleste studieprogrammene får sin avsluttende programevaluering i februar 2014, noe som markerer slutten

på programsensorperioden. Programmene som skal evalueres er:

tfihell med :ludieplasser  ed SV-Ihkultetet for opplaket 2014 enersendes innen 1.mai 2013.
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Bachelorprogrammet i film- og tv-produksjon, informasjonsvitenskap, IKT, journalistikk, medievitenskap,

kognitiv vitenskap, sammenliknende politikk, utviklingsstudier, sosiologi, administrasjon og

organisasjonsvitenskap

Masterprogrammet i informasjonsvitenskap, sammenliknende politikk, sosiologi, medievitenskap

I løpet av høsten 2013 vil det ansettes nye programsensorer for disse programmene. For de øvrige

studieprogrammene har fakultetet i stor grad oppnevnt nye programsensorer det siste året. De nye

programsensorene vil inngå i samme syklus som de som ble ansatt i løpet av 2012, med avsluttende rapporter i

februar 2017.

3. Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for
2011

3.1 Kvalifikasjonsrammeverket

Kunnskapsdepartementet ga lærestedene frist til utløpet av 2012 for å implernentere det nasjonale

kvalifikasjonsramrueverket for høyere utdanning. Tiltaket innebærer å beskrive læringsutbytte i form av hvilke

kunnskaper, ferdigheter og kompetanser kandidater har ved fullført studieløp, både for studieprogram og

enkelternner.

Fakultetene har fulgt ulike modeller for oppfølging, koordinering og ettersyn, og rapporterte om prosessen i

utdanningsmeldingen for 2011. Universitetsstyret har det endelige ansvar for fullføring av prosjektet. Arbeidet

er utført av det faglige personalet, og har innebært et omfattende arbeid med studieplaner og

emnebeskrivelser.

Status for arbeidet ble oppsummert i en rapport utferdiget i begynnelsen av desember 2012, som ble drøftet I

utdanningsutvalget 31. januar 2013. Rapporten var basert på en gjennomgang av publiserte

læringsutbyttebeskrivelser på programnivå, trakk fram gode eksempler og pekte på områder for forbedring.

Utdanningsutvalgets drøffing pekte på at mye av arbeidet ble publisert desember 2012, og utvalget anser at

universitetets og fakultetenes forpliktelser ble oppfylt innen fristen. I det videre vil utvikling av

læringsutbyttebeskrivelser pågå kontinuerlig gjennom evalueringer og studieplanarbeid.

3.2 Retningslinjer for tverrfaglige studietilbud

Tverrfaglige studietilbud representerer særlige utfordringer i form av ansvarsforhold, økonomi og

administrasjon. Utdanningsutvalget gikk i møtet 9.mai 2012 igjennom eksisterende retningslinjer for

tverrfakultære program, vedtatt i 2005. Bakgrunn for saken er at det har blitt meldt inn ønske om en

gjennomgang og oppdatering av rutiner og regler som gjelder for tverrfaglige program. I tillegg ble det

registrert behov for å tilpasse eksisterende retningslinjer til rutinebeskrivelsene i Kvalitetshandboka som

gjelder oppretting og drift av studieprogram. Som grunnlag for saksbehandlingen ble eksisterende

retningslinjer lagt fram for fakultetene og sammenstilt med relevante rutiner som framgår av

kvalitetshandboka. Utdanningsutvalget ga innspill til arbeidet, og vedtok at retningslinjene bør inngå som

vedlegg i kvalitetshandboka.

Sak om tverrfakultære studieprogram ble lagt fram for universitetsstyret på møte 27.09.2012 (sak 55/12).

Styret tok retningslinjene til orientering, og understreket betydningen av tverrfakultære program.

3.3 Studiegjennomføring på bachelornivå

Utdanningsmeldingen 2011 viste at særlig masterprogrammene har hatt en positiv utvikling i

studiegjennomføring over en tiårsperiode, men at bachelorprogrammene ikke kunne vise til en lignende

utvikling. Meldingen viste også at det tilgjengelige tallmaterialet kunne indikere en nedgang i

studiegjennomføring på bachelornivå de siste årene, både med hensyn til studiepoengproduksjon, fullføring og

frafall.

Saksfeltet er dekket av rapporteringskrav i KDs nasjonale styringsparametre, og UiBs Rapport og planer 2012-

2013 gir en analyse av et utvidet tallgrunnlag i forhold til utdanningsmeldingen. Konklusjonene fra

utdanningsmeldingen er opprettholdt i Rapport og planer. Samtidig viser kunnskapsdepartementets tall fra
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DI311at UiBs bachelorstudenter har en høyere gjennomføringsprosent enn Ui0 (tall fra NTNU ser ikke ut til å

være sammenlignbare).

Utdanningsmeldingen pekte særlig på behov for en bedring i kunnskapsgrunnlaget for å vurdere

studiegjennomføring. Det viktigste tiltaket for oppfølging har vært å støtte opp under utvikfingen av STAR-

systemet. STAR er et statistikksystem for utdanningsdata under utvikling av USIT/FS, og UiB har deltatt aktivt i
prosjektet med sikte på å implementere standardiserte kvalitetssikrede rapporter for studiegjennomføring.

Prosjektet er per april 2013 fremdeles under utvikling. Utdanningsutvalget drøftet definisjonsgrunnlaget for

gjennomføringsstatikk i sak 74/12. Saken danner utgangspunkt for UiBs innspill til videre arbeid i STAR.

Tallgrunnlaget peker på en særlig utfordring i frafall i løpet av første studieår på bachelorprogrammene. Rundt

25% av bachelorstudentene avslutter studieløpet på JIB i løpet av eller etter det første studieåret. Videre

analyser viser at underkant av 20% av studenter som har vært registrerte på UiB det akademiske året 2011-

2012, ikke har avlagt noen studiepoeng. Et stort flertall av disse (75%) har kun vært registrert i et semester.

Igjen peker tallmaterialet på at et relativt stort antall studenter faller fra før de starter ordinære studier, og

dette har påvirkning på gjennomføringsstatistikken. Ser en bort fra studenter som ikke avla studiepoeng, var

medianen for bestått vurdering på 59 studiepoeng per student, som innebærer at halvparten av dem som

hadde noen form for registrert aktivitet, oppnådde normert studiepoengproduksjon eller mer.

Analysegrunnlaget for studiegjennomføring har blitt utviklet i tråd med målsetningene de siste to år. Det

gjenstår fremdeles å oppnå standardiserte tall gjennom STAR-systemet, men i den videre oppfølgingen er det

naturfig å sette sterkere fokus på behov for tiltak i lys av det eksisterende kunnskapsgrunnlaget.

3.4 DigUiB

Digitaliseringsprosjektet DigUiB ble opprettet som følge av initiativ fra studentrepresentantene i

Utdanningsutvalget i 2009. Man så nødvendigheten av å samle sporadiske digitaliseringsinitiaftv ved ulike

fagmiljø under én paraply, slik at man lettere kunne styre utviklingen innenfor digitaliseringsarbeidet i samme

retning. Tre delprosjekt ble opprettet, digitale læringsressurser, digital eksamen og digital undervisning. Hvert

delprosjekt representerer et satsningsområde for digitaliseringsarbeidet ved UiB. Det overordnede målet med

prosjektet er å få etablert sentrale løsninger for digitale hjelpemidler og støttesystemer innenfor

utdanningsfeltet, samtidig som lokale initiativ og løsninger i fagmiljøene støttes og synliggjøres for gjensidig

læring og inspirasjon.

Organisering

Prosjektet har vært organisert med en styringsgruppe og tre delprosjekter. Hvert delprosjekt har en

arbeidsgruppe knyttet til seg, samt egen prosjektleder. Prosjektet som helhet er forankret i den faglige ledelsen

ved UiB gjennom Viserektor for utdanning, Kuwet Atakan, som er styringsgruppens leder. Styringsgruppen har
siden oppstarten blitt styrket med ytterligere representasjon fra de vitenskapefig ansatte og fra studentene.

Prosjektplanen skal revideres i 2013. Deler av den opprinnelige prosjektporteføljen er satt i drift, mens nye

satsningsområder er identifisert og gjør at nye delprosjekter kommer til.

Status
For den opprinnelige prosjektorganisasjonen er følgende besluttet:

Digitale læringsressurser avvikles som eget delprosjekt. Arbeidet følges videre opp via ordinære

arbeidsoppgaver tillagt Universitetsbiblioteket.

Digital eksamen lever delvis videre som prosjekt. Den tekniske løsningen for skoleeksamenu er utviklet og

satt i produksjon, mens noen utredningsoppgaver består.

Digital undervisning videreføres i sin helhet. Fokuset har vært på videoopptak av undervisning, og å finne

frem til en anbefalt løsning for faste installasjoner av opptaksutstyr i auditorier. 6 auditorier er utstyrt så

langt. Det er plan om å utstyre flere rom sommeren 2013.

Nye satsningsområder som i 2013 opprettes som egne delprosjekt:

IKT-kompetanse hos ansatte og studenter, herunder utredning av juridiske problemstillinger knyttet til

bruk av digitale kilder og tjenester i undervisning.

12
Skoleeksamen er eksamen i kontrollerte omgivelser hvor bruk av hjelpemidler er strengt regulert.
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• Nytt LM513. Dagens LMS og intranettløsning (Mi side) for studenter skal skiftes ut. Utarbeiding av

kravspesifikasjon skal starte høsten 2013.

Opptrappingsplan for 2014
UiB har i dag ingen samlet policy for digitaliseringsarbeidet ved institusjonen. Det vil bli et prioritert

satsningsområde for prosjektet i 2013. Parallelt skal det også jobbes med en opptrappingsplan for utrulling av

digitale tjenester og støttesystem fra 2014. Dette vil kreve en gjennomarbeidet infrastrukturutvikling med

implikasjoner for ressursbehov. Planen skal legges fram for utdanningsutvalget våren 2013, og vil danne

grunnlaget for en digitaliseringspolicy for UiB.

3.5 Kvalitet i utdanning

Operasjonalisering av kvalitetsbegrepet ble i Rapport og planer 2010-2011, definert som et av

satsingsområdene for 2011. I den forbindelse ble det satt ned en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å belyse

begrepet kvalitet i utdanningssammenheng. Formålet med arbeidet har vært å forsøke å komme fram til en

felles forståelse av hva som skal legges i benevnelsen «kvalitet i utdanning» ved UiB. Sentrale tema for arbeidet

har vært hva er kvalitet i utdanning? Hvordan kan utdanningskvalitet videreutvikles og hvordan kan det måles?

Resultatet av arbeidet i arbeidsgruppen er notatet «Kvalitet i utdanning», som ble sluttført i august 2012.

«Kvalitet i utdanning» fremhever at ulike aktører har ulik forståelse av hva som er viktig for kvalitet i

utdanningen, noe som gjør at en vurdering av hva som gir kvalitet må ta hensyn til ulike aktørers opplevde

kvalitet.

Det blir videre pekt på at de læringsrnMene som blir satt, langt på vei definerer de faglige og metodiske sidene

ved utdanningen og dermed rammene for vurdering av måloppnåelse. Kvalitet i læringsmål og kvalitet i

prosessene for å nå læringsmålene, blir av den grunn trukket frem som sentrale forutsetninger for kvalitet. Det

forutsettes at hele prosessen fra formulering av læringsrnål til selve læringen og vurdering av måloppnåelse,

må være gjenstand for evaluering. Videreutvikling av en kvalitetskultur der bevissthet rundt læringsmål og

rundt valg av undervisnings- og vurderingsformer blir derfor vurdert som viktig.

Som hjelpemiddel i det videre arbeidet med kvalitet i fagmiljøene ved UIB, blir det avslutningsvis i notatet

formulert en rekke hjelpespørsmål. Spørsmålene er knyttet opp mot det som blir vurdert som sentrale

elementer i læringsprosessen; læringsmål, undervisning og vurdering, og er tenkt som hjelpemiddeI i

forbindelse med fagmiljøenes og emneansvarliges egne kvalitetsvurderinger av utdanningene.

Videre uppfølging
Lanseringen av «Kvalitet i utdanning» fant sted medio oktober 2012. I forlengelsen av dette er det i avholdt

fakultetsvise møter, der formålet har vært å gjøre notatet og innholdet i notatet kjent i fagmiljøene.

Programstyreledere og fagansatte har vært sentrale målgrupper for disse møtene.

Målgruppen for notatet er først og fremst ansatte og studenter ved UiB. Men arbeidet er også presentert

utenfor UiB, både underveis i prosessen og i etterkant, blant annet ved KDs kontaktkonferanse januar 2012 og

et seminar på Stortinget om studiekvalitet.

«Kvalitet i utdanningen» var tema for UiBs nasjonale studiekvalitetskonferanse 14. mai 2012, med 100

deltakere.

Notatet trakk spesielt fram læringsprosesser og vekselvirkningen mellom undervisning og læring som et viktig

område for kvalitetsutvikling. I lys av dette er universitetets evalueringsprosjekt for det

universitetspedagogiske tilbudet til de ansatte, og videre oppfølging av dette, særlig viktig.

Vurderingsformer var et sentralt element i notatet, og egne utredninger om vurderingsformer har blitt drøket i

utdanningsutvalget i to saker i 2012, i tillegg til å være tema for Uilits interne studiekvalitetskonferanse i

desember 2012. Utredningene viste at skriftlig skoleeksamen er den klart dominerende vurderingsformen, og

at «aktiverende» vurderingsformer går noe tilbake over en femårsperiode. Samtidig legger programmene i

større grad opp til obligatoriske undervisningsaktiviteter som ikke inngår i grunnlaget for karaktervurderinger

på emner, men som må være vurdert som fullført og i mange tilfeller innebærer underveisvurderinger og

tilbakemeldinger på studentenes arbeid.
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Evaluering er et annet sentralt element i UiBs notal. Notatet tar til orde for en mer helhetlig struktur på

evaluering, fra rekruttering til ferdige kanchdater. På grunnlag av notatet er det utviklet en modell for

evaluering, og i 2013 iverksatt et pilotprosjekt for gjennomgang av evalueringsordninger i lys av modellen i to

fagmiljøer.

3.6 Internasjonalisering/studentutveksling

Ropport og pbner trekker fram internasjonalisering som et område der UiB har hatt særlig suksess, særlig på

bakgrunn av vekst i antall utvekslingsstudenter. 2012 var et rekordår både for ut- og innreisende studenter.

Fakultetenes meldinger viser at det er store forskjeller i utfordringer mellom fagmiljøene. Flere fakultet

omtaler behov for kvalitetssikring av utvekslingsavtalene, og for enkelte profesjonsprogram er utfordringen å

finne samarbeidsinstitusjoner som tilbyr faglig adekvate studietilbud. Det juridiske fakultet var i år for første

gang det fakultetet som hadde den største andelen av studenter på utenlandsopphold. Flere fakultet viser

også fil arbeid med å utvide det engelske studiefilbudet, både på program- og emnenivå.

Fellesgrader var et særlig innsatsområde i 2012. Universitetet er Involvert i seks internasjonale fellesgrader.

Studieadministrativ avdeling følger opp fagmiljø som er involvert i gradene, og fagmiljø som ønsker å søke om

midler til utvikling av nye tilhud. UiB har ikke etablert eller fått tilslag på nye fellesgrader i de senere års

utlysninger fra SiU.

I 2012 er de faglige ansattes erfaringer med planlegging, oppstart og gjennomføring av fellesgrader kartlagt.

Kartleggingen viser svært ulike holdninger til, og erfaringer med, studietilbudene. Enkelte tilbud rekrutterer

smalt, og tilbudet er sterkt knyttet opp til enkeltpersoner på instituttene, mens andre rekrutterer bredt, og har

god forankring i ledelse og organisasjon. Det er behov for å styrke faglig og administrativ innsats for

fellesgrader ved Uia

4 Læringsmiljøet og arbeidet i læringsmiljøutvalget

Ifølge universitets- og høyskoleloven er institusjonene pålagt å etablere egne læringsmiljøutvalg (IMU).

Utvalgene skal sikre at lovens bestemmelser i § 4-3 om studentenes læringsmiljø blir gjennomført.

Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Bergen har i 2012 hatt fire møter og behandlet 35 saker.

Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Bergen jobber systematIsk med å forbedre læringsmiljøet ved

institusjonen. Dette skjer gjen nom et tett samarbeid med fakultetene, avdelinger og Studentparlamentet. Alle

møtene blir arrangert på fakultetene for å synliggjøre LMUs arbeid, og få en oversikt over

problemer/utfordringer knyttet til læringsmiljøet og drøfte dette direkte med representanter for studenter og
ansatte ved det enkelte fakultet.

Handlingsplan for styrking av universitetets tæringsmiljø 2011-2013 utgjør et viktig redskap for å forbedre

læringsmiljøet ved UiB, og utvalget har en detaljert gjennomgang av status for tiltakene i handlingsplanen hvert
halvår. Handlingsplanen skal evalueres og revideres i løpet av vårsemesteret 2013.

Læringsmiljøutvalget arrangerer årlige temamøter med fokus på universell utforming ved UiB. I 2012 var

temaet «lJniversell utforming av bygninger». I forbindelse med kravet til universell utforming av hygninger

innen 2025, ble fokus rettet mot hvordan UiB skal løse denne oppgaven.

Et samarheld mellom Læringsmiljøutvalget og administrative avdehnger har resultert i at det nå foreligger en

serviceerklæring for studentarbeidsplasser ved UiB. Erklæringen ble februar 2013 underskrevet av

universitetsledelsen og Studentparlamentet.

I tråd med det utvidete likestillingsbegrepet, er diskrimineringsgrunnlaget Funksjonsevne nå innlemmet i

Handlingsplon for likestilling 2011-2015. Læringsmiljøutvalget samarbeider med Likesfillingskomiteen i

oppfølgingen av handlingsplanen.

Temaet på det årlige fellesmøtet mellom Arbeidsmiljøutvalget og Læringsmiljøutvalget var inneklima.

Inneklima har vært en aktuell problemsfilling under flere fakultetsbesøk og er et prioritert tiltakiHandlingsplan

for styrking ov universitetets tæringsmiljø.

Læringsmiljøprisen ved Universitetet i Bergen ble i 2012 tildelt Institutt for informafikk for et svært målrettet

og systematisk arbeid for å forbedre læringsmiljøet og for god resultatoppnåelse i dette arbeidet. Prisen er på

kr. 50 000 pluss diplom.
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Rådet for studenter med funksjonsnedsettelse ble avviklet i 2012. For å ivareta funksjonene til rådet, er det

spesifisert i retningslinjene for LMU at utvalget har et spesielt ansvar for studenter med funksjonsnedsettelse

og universell utforming. I tillegg er det oppnevnt et nytt ansattmedlem i LMU som har i oppgave å ivareta

studenter med funksjonsnedsettelse sine rettigheter og behov for tilrettelegging.

Fakultetenes tilbakemeldinger om læringsmiljøet - tiltak de har hatt særlig oppmerksomhet på, er fornøyd med

og videre utfordringer:

Det humanistiske fakultet trekker frem arbeidet til Flumanistisk studentutvalg (FISU) som et viktig bidrag til

studiekvaliteten og læringsmiljøet for fakultetets studenter. FISUsarbeid med sosiale og fagpolitiske tiltak

har bidratt til å øke engasjementet blant studentene. Opprettelsen av studentpuben Ad Fontes i 2011 har

blitt et viktig samlingssted for studentene og bidratt til bedre rekruttering til blant annet

arbeidslivsutvalget og HF-revyen.

Det er utfordringer knyttet til inneklima i deler av Sydneshaugen skole og et behov for større fleksibilitet

når det gjelder tilgang til leseplasser for laveregradsstudenter. Ved Griegakademiet er det fremdeles klare

mangler. Lokalene ved Nygård skole er for små i forhold til virksomheten, og kvaliteten er for dårlig i

forhold til bruksområde. Det foreligger et skIsseprosjekt for utbedring av lokalene.

Det juridiske fakultet har hatt et eget pilotprosjekt med digitalisering av undervisning i 2012, noe som har

resultert i at forelesninger på noen emner på alle studieår er blitt filmet. I tillegg har fakultetet også vært

pilot på digital skoleeksa men. Den største utfordringen for den videre utviklingen av digitaliseringen er

administrativ støtte til dette.

I JUS 2 er det dørstokker inn til alle seminarrorn, noe som påvirker tilgjengeligheten for rullestolbrukere.

Tilgjengeligheten til auditoriet er clårlig fordi en trapp ned til podiet gjør det umulig for rullestolbrukere å

komme dit.

Seminarrom nr. 2 i hovedbygget har dårlig ventilasjon, slitt inventar og er ikke dimensjonert for å romme

60 studenter. I gamlebygget er det fremdeles utfordringer knyttet til ventilasjon.

Ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet er tilgangen ti11310-blokkene utfordrende fordi

studentene mangler korttilgang.

Det er behov for en større ombygging av Realfagbygget, der lesesaler og auditorium er sfitte og utdaterte.

Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet har rehabiliteringen av Armauer Hansens hus (AFII-1)og

innflytting i nytt odontologibygg i 2012 økt antall studentarbeidsplasser og forbedret studentfasilitetene og

læringsmiljøet totalt ved fakultetet. Fakultetet planlegger et nytt ferdighetssenter på Haukeland i

samarbeid med Helse Bergen. Et nytt senter vil medføre store muligheter og betydelig forbedring av

læringsmiljø i forhold til simuleringstrening, kommunikasjonstrening og teamarbeid —for flere

studentgrupper i helsefag.

Det psykologiske fakultet har i 2012 prioritert arbeidet med å etablere flere studentarbeidsplasser på

lavere grad og skape gode møteplasser for studentene. Denne satsingen har resultert i at det er planlagt og

budsjettert for konkrete ombygginger i Christiesgate 12 og 13. Det er fremdeles behov for flere

studentarbeldsplasser på lavere grad, noe fakultetet vil jobbe videre med i 2013.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ønsker å totalrenovere Sofie Lindstrøms hus. Bygget er nedslitt, har

darlig ventilasjon og den tekniske standarden tilfredsstiller ikke dagens standardkrav. Dette er et

omfattende prosjekt og fakultetet er i dialog med Eiendomsavdelingen om en langsiktig plan for bygget.

Enkelte tiltak vil bli iverksatt i 2013 for å utbedre læringsmiljøet. Det er også utfordringer knyttet til

ventilasjonsanlegget i Lauritz Meltzers hus.

5. Program for evaluering og kvalitetssikring (PEK)

PEK er UiBs program for finansiering av studiekvalitetsprosjekt, etablert i 1997. Tildeling gis for et år på

bakgrunn av søknad, med mulighet for forlengelse i to år. Utdanningsutvalget vedtar kriteriene og tildelingene.

Utdanningsutvalget vedtok tildelinger for 2012 på møte 14.11.2011 (sak 45/11). Følgende prosjekt ble tildelt

midler for 2012:

PS: Styrking av praksis i lektorutdanninga Kr.150 000,-

PS:Tverrfakultært samarbeid i lektorutdanninga kr. 150 000,-

FIF: Exphil 2.0 —digitale støttesystemer for examen philosophicum Kr. 349 000
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MN: Utviklingsarbeid —søknad om Senter for framragende utdanning til institutt for biologi kr.149

000r

MN: Fagdidaktisk nettverk i realfag som del av realfagspartnerskap Kr. 140 000

MN: Evaluering av helheten i andre semester Kr 25 000

Rapport fra prosjektene for 2012 skal finnes i IJiBs studiekvalitetsbase, og resultat fra nye prosjekt ble

presentert på UiBs interne studiekvalitetsseminar i desember 2012.

Ugleprisen

Ugleprisen er UiBs interne pris for utdanningskvalitet. Prisen blir delt ut av Universitetets utdanningsutvalg til

fagmiljø som kan dokumentere særlig vellykkede tiltak for studiekvalitet.

Ugleprisen for 2012 ble delt mellom fjernundervisningstilbudet PRISME og Bachelorprogram i geovitenskap.

PRISME blir UiBs forslag til nasjonal utdanningspris for 2013. UU-sak 71/12 gir følgende beskrivelse:

PRISME er et nettbasert videreutdanningstilbud for lærere som underviser i norsk som andrespråk for voksne

innvandrere, og er utviklet gjennom flere år med systematisk arbeid. Videreutdanningstilbudet blir av

studentene vurdert å være et svært arbeidskrevende studium, men prosjektet har til tross for det, lykkes med å
oppnå en svært god gjennomføringsgrad. Evalueringene viser en særdeles høy grad av fornøyde studenter.

Fjernundervisning er en viktig del av universitetets virksomhet som likevel gis lite oppmerksomhet

sammenlignet med øvrige studieløp. Dette tilbudet berører et område som er komplisert og arbeidsintensivt

men som PRISME har fått til å fungere på en ypperlig måte gjennom et godt pedagogisk opplegg og betydebg

innsats også fra lærersiden. Samfunnsmessig sett har et godt opplegg for kompetanseheving blant denne

gruppen av lærere svært stor betydning.

Bachelorutdanningen i geovitenskap har i flere år vært den utdanningen ved Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet som har hatt best gjennomføring. Bachelorutdanningen i geovitenskap tar opp

studenter med ulike faglige forutsetninger, men bachelorprogrammet klarer i stor grad også å få med seg også
de studentene som i første omgang ikke makter alle utfordringene, gjennom systematiske og gjennomtenkte

tiltak på flere områder. Programmet kan også vise til gode tall når det gjelder fullføring til normert tid og god

studiepoengproduksjon.

Komiteen peker på at bachelorprogrammet har gjort grep som gjør at studentene ikke faller fra. Instituttet har
laget en bachelorgrad hvor de har fått mange gode elementer og pedagogiske virkemidler til å virke sammen

på en gunstig måte.

6. Opprettelse og nedleggelse av studieprogram

Fakultetene har ansvar for forvaltning av emneporteføljen, mens universitetsstyret har ansvar for

programporteføljen. For studieprogrammene fastslår Kvalitetshandboka følgende prosedyre:

Forslag til endring i programporteføljen fremmes i utdanningsmeldingen

Fakultetene har frist til 15. oktober med å utforme studieplan og anslå ressursbehov og kapasitet for

nye program. Dokumentasjon oversendes Studieadministrativ avdeling.

Utdanningsutvalget behandler søknadene om endring i programporteføljen etter fakultetenes tidsfrist.

På bakgrunn av utdanningsutvalgets anbefalinger fatter universitetsstyret endelig vedtak om endring i

programporteføljen.

Følgende studier ble nedlagt i 2012:

Integrert adjunktutdanning i matematikk og naturfag

Følgende studier foreslås nedlagt i 2013:

Årsstudium i musikkterapi

Masterstudium i musikkterapi

Masterprogram i fiskeribiologi og forvaltning

Masterprogram i havbruksbiologi

Masterprogram i marinbiologi

Masterprogram i ernæring —marint

Masterprogram i farmasi for reseptarer
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Masterprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi

Følgende studier ble opprettet i 2012:

Bachelorprogram i kinesisk

Masterprogram i generell psykologi

Master in Educational Technologies and Digital Resources

Følgende studier foreslås opprettet i 2013:

Bachelorprogram i musikkvitenskap

Bachelorprogram i tradisionsmusikk

Det går fram av fakultetenes utdanningsmeldinger at opprettingen og nedleggingen av fiere av programmene

er av administrativ karakter, da de enten innebærer å skille ut studieretninger som egne program

(tradisjonsmusikk) eller legge programmene inn som studieretninger eksisterende program

(biologiprogrammene, arbeids- og organisasjonspsykologi).

7. Konklusjoner
Bedre overenstemmelse mellom studenttall og fullfinansierte studieplasser, og skjerming av de ansattes tid til

forskning, har vært hovedprioriteter over lengre tid. Dimensjonering og konsolidering av studietilbudet, og å

unngå økninger i studentopptaket uten full finansiering, har vært sentrale element for å nå målet. Utviklingen i

studietilbudene tilsier at målet om konsolidering i stor grad er nådd.

Fakultetenes utdanningsrneldinger viser en stor bredde i måloppnåelser og utfordringer, og meldingene danner

et godt gru nnlag for det enkelte fakultets prioritering av tiltak og satsinger perioden. Noen forhold går igjen på

flere fakulteter. Flere melder om omlegging av studieplaner på større program, som innebærer stor innsats og

arbeidsmengde i de berørte program. Meldingene viser at det arbeides med følgende punkt, men at det

fortsatt er utfordringer knyttet til disse:

Kvalifikasjonsrammeverket. Forholdet mellom vurderingsformer, læringsmål og undervisnings og

vurderingsformer og forholdet mellom emne- og programbeskrivelser. Fakultetene melder at

implementeringen av kvalifikasjonsrammeverket er fullført i en første versjon innen fristen 1. januar

2013. Tiltaket innebærer en reorientering og betydelig kvalitetsheving av studieplanene og fortrinnsvis

også programmenes innhold. Fakultetene melder også at det er behov for videre oppfølging. Dette

samsvarer med prioriteringen i styringsparametrene, som også peker på et behov for å utvikle et

standardopplegg for å vurdere læringsutbyttebeskrivelser i evalueringssammenheng

Kvalitetssikringsarbeid. Aktiv bruk av kvalitetsbasen for synliggjøring og oppfølging av evalueringer,

nye evalueringsformer og kontroll med programsesnorevalueringer på fakultetsnivå.

Programevaluering er spesielt omtalt i meldingene. Meldingene illustrerer variasjon i format på

programevalueringene, der de fleste peker på et velfungerende opplegg for programsensorer som

årlig evalueringsgrunnlag, delvis i tråd med retningslinjene i kvalitetshandboka. Fakultetenes

meldinger signaliserer likevel behov for gjennomgang av rutiner for programevaluering.

lektorutdanningen. Utarbeidelse av nye emneplaner i tråd med ny rarnmeplan og rekruttering til PPU.

Etter opprettelsen av de integrerte lektorutdanningene har det pågått et stort arbeid for å utvikle

studietilbudene. Lektorutdanningen har særskilt strategisk og nasjonal betydning, og har sammensatte

utfordringer både nasjonalt og lokalt. Fire fakultet ved IJiB er involvert i lektorutdanningene. Ny

rammeplan skulle etter planen implementeres i 2013, og vil innebære et stort arbeid med

studieplanene for programmene. Rekruttering og studiegjennomføring er utfordringer som fremdeles

går igjen.

internasjonalisering. Gjennomgang og forankring av avtaleportefølje, administrative rutiner og

tidspunkt for internasjonal uke. 2012 var det sterkeste året for studentutveksling ved UiB, og trendene

er positive både for utreisende og innreisende studenter. Undersøkelser viser at studentene, både inn-

og utreisende, også er gjennomgående fornøyd med utvekslingsoppholdene. Flere fakultet ønsker på

sikt å bygge ut det engelskspråklige studietilbudet, både i form av emner og program. Fakultetene har

også fokus på det faglige nivået i utvekslingsavtalene. For noen fakultet har det vært nedgang i

utreisende studenter i 2012, og disse beskriver aktive tiltak for økt omfang. Et sentralt

satsningsområde innen internasjonalisering høsten 2013 vil være det nye Eramus for All- programmet.
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Programmet erstatter fra og med 2014 det nåværende Erasmus-programmet, Erasmus Mundus og

ordninger for finansiering av stabsmobjlitet. Pr.april 2013 foreligger ikke budsjettrammen og den

endehge utformingen av programmet. Så snart dette er klart blir det viktig å sette av ressurser både i

fagmiljøene, sentraladministrasjonen og ledelsen ved 1.1113til diskusjoner om fremtidig strategisk bruk

av programmet.

Frafall og studiegjennomføring. Gode statistikker, årsaksforklaringer og tiltak for å forhindre frafall og

for å sikre at kapasiteten i studiene utnyttes. Problemstillinger knyttet til studiegjennomføring er

særlig knyttet til bachelornivået i disiplinstudiene. Fakultetene beskriver flere tiltak for økt

studiegjennomføring, særUg knyttet til førstesemester. Videreutvikling av tiltak i

førstesemesterstudiene og påfølgende semestre vil være

Forholdstallet mellom ansatte og studenter. Sammenhengende tid til forskning og studentaktiv

forskning i hele studieløpet. For LABkan det være en særlig utfordring at antallet studenter over alle

tre sykler, særlig på Ph.D-nivå, har økt de senere år, mens antallet faste vitenskapelige ansatte har

vært tilnærmet konstant over en lengre periode, og antall vitenskapelige uten undervisningsansvar har

økt. For utdanningsvirksomheten kan det innebære at undervisningen blir delt på færre fast ansatte,

som igjen eventuelt kan påvirke deres tid til sammenhengende forskning.

Bygningsinfrastruktur og inneklima. Skisseprosjekt, modernisering og renovering av

undervisningsbygg. Arbeidet i LMU har spesielt pekt på inneklima som en utfordring i flere bygg.

Enkelte fakultet arbeider også med planer om utvkling av nye læringssentre, som skal bedre

studentenes læringsmiljø.

Etter- og videreutdanning. Etablering og styrking av rutiner. Arbeidet med fakultetsansvaret for legers

etter- og videreutdanning. EVU-tabudet skal forankres sterkere i fakultetene. Innsatsen til EVU skal

styrkes gjennom etableringen av en egen handlingsplan for etter- og videreutdanning.

Engitalisering av utdanning. Satsning på infrastruktur og drift. Avklaring av opphavsrettslige spørsmål

og utvikling av policy for dignalisering. Prosjektet vil få et utvidet fokus i 2013, og utfordringene nå

knytter seg spesielt til skalering av tiltakene og eventuelle konsekvenser for kompetansebygging,

administrativ oppfølging og budsjettprioriteringer ut over pilotprosjektene i 2011 og 2012. Bevissthet

om pedagogjkk og understøtting og synliggjøring av lokale initiativ blir også viktig.

Rekruttering. Rekruttering til lavere og høyere grad. Utvikling av planmessig rekrutteringsarbeid. I

hovedsak knytter utfordringene seg til disiplinprogrammene, både på masternivå og bachelornivå,

men også lektorutdanninger. Fakultetene beskriver aktive tiltak for rekruttering, og vilje til økt satsing.

På institusjonsnivå er spesielt satsingen på nye webløsninger på UiB, og profilering i sosiale medier,

hovedstrategien. Rapport og planer peker på at det er ønskeljg å utvikle nye tiltak for rekruttering, i

tillegg til økt ansvar på fakultetene og videreføring av eksisterende opplegg på Studieadministrativ

avdeling.

Universitetspedagogikk. Evaluering av det universitetspedagogiske opplegget er et viktig element i

universitetets styringsparannetere. Et eksternt firma har fått i oppdrag å utføre evalueringen, og disse

vil levere sin rapport våren 2013. Oppfølging av evalueringen vil bli et sentralt tema høsten 2013, og i

kommende år.
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