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GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 18. NOVEMBER 2019 OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 18. november 2019 og saksliste.
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37/19 Godkjenning av innkalling til møte 18. oktober 2019 og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.10.2019

Saknr
37/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 18. oktober 2019 og saksliste.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 18. oktober 2019 og saksliste.

38/19 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 12. september
2019
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.10.2019

Saknr
38/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 12. september 2019.

Møtebehandling
Prorektor hadde en gjennomgang av saker fra forrige møte om status og videre oppfølging.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 12. september 2019.
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39/19 Konstituering av utdanningsutvalget - studieåret 2019/2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.10.2019

Saknr
39/19

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget velger Hugo Nordseth, prodekan FSV til nestleder av utvalget.
2. Utdanningsutvalget utvides med 3 observatører: Leder for universitetspedagogisk
nettverk, Elisabeth Suzen, SFU Engage, Gry Alsos og SFU Exited, Line Kolås

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget velger Hugo Nordseth, prodekan FSV til nestleder av utvalget.
2. Utdanningsutvalget utvides med 3 observatører: Leder for universitetspedagogisk
nettverk, Elisabeth Suzen, SFU Engage, Gry Alsos og SFU Exited, Line Kolås

40/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i spill og opplevelsesteknologi
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.10.2019

Saknr
40/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta reakkreditering (endelig godkjenning) av
studieplan med tilhørende dokumentasjon for Bachelor i Spill og opplevelsesteknologi

Møtebehandling
Saken ble presentert av saksbehandler Mariell Opdal Jørstad i møtet. Saken ble også
kommentert og redegjort av prodekan Hugo Nordseth i forhold til fagmiljø med nåværende
to årstrinn og forberedelse/ytterligere ansettelser til full drift med tre årstrinn. Det jobbes
videre med nye utvekslingsavtaler grunnet stor etterspørsel, men er innenfor krav om 20%
utveksling. Videre informasjon angående flytting til Levanger. Påpekt feil i læringsutbyttet i
saksframlegget under generell kompetanse, dette rettes opp.
Votering
Enstemmig
4
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Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta reakkreditering (endelig godkjenning) av
studieplan med tilhørende dokumentasjon for Bachelor i Spill og opplevelsesteknologi

41/19 Oppfølging tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid – etablering
arbeidsgruppe for vurdering nye og forbedrede prosess- og rutinebeskrivelser
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.10.2019

Saknr
41/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget støtter forslag til etablering av arbeidsgruppe med sammensetning og
oppdrag som beskrevet i saken.

Møtebehandling
Ytterligere informasjon om saken ble gitt av Prorektor i møtet. Anne-Lovise Reiche hjelper til
med å koordinere sammensetning av gruppen. Forslag om deltakere sendes henne innen
25.10.19. Foreløpig har meldt seg til gruppen: Tord Apalvik, studentrepresentant og Ellen
Sirnes, fakultetsadministrasjon. Det kan også tas med flere i gruppen enn det som fremkom i
forslag dersom det er hensiktsmessig.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget støtter forslag til etablering av arbeidsgruppe med sammensetning og
oppdrag som beskrevet i saken.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

34/19

18/04036-2

Søkning og opptak til studieåret 2019-2020

35/19

19/01563-5

Nettbaserte utdanningstilbud

36/19

19/01860-7

Mentorordning for studenter ved Nord universitet - om
videre arbeid herunder framdriftplan mv

37/19

19/03181-1

Oppdrag A- en ressurs om akademisk skriving
(universitetsbibliotekets tilbud til studenter)

38/19

19/03183-1

Studentpraktikantordning ved Nord-Norges
Europakontor i Brüssel

Sak 34/19
Saksbehandler Jørn Magne Hansen orienterte om saken i møtet.
Sak 35/19
Saksbehandler Lars Røed Hansen orienterte om saken i møtet.
Sak 36/19
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche og Lars Røed Hansen orienterte om saken i møtet. Det
ble også lagt frem forslag til en minimumsordning.
Fakultetene drøfter dette i sine lokale UU iløpet av november og sender oppsummering
etter sine lokale UU til saksbehandlerne. Frist for tilbakemelding 22. november 2019.
Studentene sender også tilbakemelding til saksbehandlerne.
Saken tas opp igjen i UU 04. desember 2019 med sikte på å gi råd til rektor for vedtak.
Sak 37/19
Saken utsettes til neste møte.
Sak 38/19
Denne saken var feil i innkallingen og dreier seg om Trøndelag sitt Europakontor i Brussel,
hvor Nord universitet er invitert med i studentpraktikantordningen. Prorektor Levi GårsethNesbakk orienterte om saken i møtet.

6

ublic Administration (og reakkreditering av årsstudium) - 18/03774-31 Akkreditering 2019 - Bachelor i Public Administration (og reakkreditering av årsstudium) : Akkreditering 2019 - Bachelor i Public Administration (og reakkreditering av årsstudium)

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

18/03774-31
Levi Gårseth-Nesbakk
Lars Røed Hansen og Runi Hagen
Møtedato
18.11.2019

REAKKREDITERING 2019 - BACHELOR OG ÅRSSTUDIUM I PUBLIC
ADMINISTRATION
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget finner at reakkrediteringssøknaden for årsstudium i public administration
og bachelor i public administration er besvart tilfredsstillende, og anbefaler rektor å akkreditere
bachelorprogrammet og reakkreditere årsstudiet.
.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29.
desember 2016 og justert ved rektorvedtak 17/01202-9 den 6. februar 2019 ). Rektor vedtar
årlig plan for reakkreditering (rektorvedtak 18/03774-5 den 2. januar 2019 gjelder plan for
2019).
Årsstudiet har bakgrunn i årsstudiet i kommunal økonomi og ledelse og sådan en
reakkreditering, mens bachelorprogrammet er en nytt program som skal akkrediteres.
Bachelorprogrammet ble etablert av styret 26. juni 2019 (sak 56/2019) med følgende vedtak;
1. Styret for Nord universitet godkjenner etablering av følgende nye studieprogram for
studieåret 2020-2021:
a. Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse 1. – 10. trinn
(60 studiepoeng, FLU)
b. Årsstudium i luftfartsledelse (60 studiepoeng, HHN)
c. Bachelor i Public Administration (180 studiepoeng, FSV)
d. Master i ledelse/Master in Management (120 studiepoeng, HHN)
e. Master i helsevitenskap (120 studiepoeng, FSH)
2. Styret delegerer til rektor å godkjenne om det eventuelt i stedet for én felles Master i
helsevitenskap skal etableres to masterprogram: Master i sykepleie og Master i
helsevitenskap.
3. Det er en forutsetning for etablering og utlysing av studieprogrammene at rektor
etter en akkrediteringsprosess kan godkjenne at studieprogrammene oppfyller
NOKUTs akkrediteringskrav. 4. Det er en forutsetning for etableringen at kostnadene
ved utvikling og igangsetting av studieprogrammene, dekkes innenfor fakultetenes
egne budsjettrammer.
Tabell 1 Studiemodell for Bachelor i Public Administration og Årsstudiet i Public Administration (markert med farge)

H
1. semester

EX153S Dannelsessemester

V
2. semester

30

3. semester
ECO1012 Økonomistyring i offentlig
sektor

STA1002 Offentlig politikk og administrasjon

20

ME118S Innføring i
samfunnsvitenskapelig metode

10

4. semester (mulighet for utveksling)
15

ORG1005 Innføring i
organisasjons- og ledelsesteori
(HRM)

10
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JUR1000 Offentlig rett og juridisk
metode

15

STA1003 Flernivåstyring og europeisering

10

ORG2000 Prosjektledelse (HRM)

10

5. semester

6. semester

STA2005 Styring og samarbeid på
tvers - et Governance-perspektiv

15

ORG2003 Kommunikasjon og
prosessledelse

15

STA2007 Bacheloroppgave i
Public Administration

20

SUM

90

SUM

90

STA2006 Reformer og policy analyse

10

Bachelor i public administration (BPA) er en tverrfaglig grad som har faglig tilhørighet innen
studiet av statsvitenskap, økonomi og forvaltningsrett. Siden årsstudiet i Public
Administration (ÅPA) er samkjørt med emnene i andre og tredje semester på BPA, skrives
det én søknad. Studiet er samlingsbasert på heltid.
Offentlig sektor forventes også å fornye seg i takt med omgivelsene, med stor vekt på
omstilling og reformer. Reformer er politiske innovasjoner som offentlig sektor blir satt til å
utføre. Å forstå samspillet mellom ulike aktører når slike politiske innovasjoner skal
gjennomføres vil bli særlig vektlagt, og det foreslås derfor et eget emne i policy analyse –
som i studieplanen er titulert som Reformer og policy analyse.
Public Administration er dertil i kjernen av profilområdet velferd, helse og oppvekst, ved at
alle disse tunge offentlige sektorene er avhengig av ledere og rådgivere med kompetanse på
forvaltningsrett, økonomistyring og offentlig sektors rolle i samfunnet.

Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden
Studiet ble behandlet i lokalt utdanningsutvalg 28. august 2019 og oversendt i dekanvedtak
12. september 2019 (19/02360-1).
Dekan innstiller til styret at følgende studier akkrediteres; bachelor i Public
Administration, 180 stp, og årsstudiet i Public Administration, 60 stp.
Søknaden var god, men det har også vært dialog i etterkant av oversendelsen som har
medført mindre endringer og presiseringer i programmet. Søknaden er oppdatert med disse
endringene. Disse har ikke vært reelle mangler.

Vurdering av (re)akkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften
Nedenfor følger vurdering av oversendt (re)akkrediteringssøknad og tilhørende
dokumentasjon. Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning
til denne. Veiledninga er bygd opp med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften;
1) veiledning,
2) krav til hva søknaden minst skal inneholde og
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3) oversikt over nødvendige vedlegg. Veiledninga består ikke av alle delene for samtlige
paragrafer.
I oversikten nedenfor er det lagt vekt på saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs
veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT).
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler
med tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt,
vise studiets innhold, oppbygging og progresjon samt
muligheter for studentutveksling.

Ok
Ok - Mobilitetsvindu i 4.
semester
Pensum på noen

§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i
samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
for livslang læring, og studietilbudet skal ha et
dekkende navn.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha
tydelig relevans for videre studier og /eller
arbeidsliv.

Samsvar med NKR: Ok
Dekkende navn: Ok
Faglig oppdatert: Ok
Relevans for videre studier: Ok
Relevans for arbeidsliv: Ok

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være
på 1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og
infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
Det skal legges til rette for at studenten kan ta en
aktiv rolle i læringsprosessen.
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for
internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets
nivå, omfang og egenart.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha
ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

Ok
Ok

Undervisning/læring/vurdering:
Ok
Aktiv rolle: Ok
Ok

Ok

ok

Ikke aktuelt
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§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

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

Størrelse: OK

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med
et definert ansvar for kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling av studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til
studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling
ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene
av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med
førstestillingskompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive
forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og
faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise til
dokumenterte resultater med en kvalitet og et
omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til
en grad skal delta aktivt i nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk som er
relevante for studietilbudet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal
fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen
må sikre at praksisveilederne har relevant
kompetanse, og erfaring fra praksisfeltet.

Kompetansemessig stabilt:
Ok, men stabiliteten til
økonomi bør styrkes.
Sammensetning: Ok
Ok
Ok

Hovedstilling: Ok
Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: Ok
Krav til kompetansenivå: Ok

Ok

OK

Ikke relevant

Kommentarer
Søknaden er god, og fagmiljøet har jobbet godt med søknaden. Etter utvalgsbehandlingen vil
det bli gjort noe språklige justeringer og oppdateringer av den engelske beskrivelsen som
ikke har blitt helt oppdatert etter justeringene i kvalitetssikringen. Dette vil gjennomføres
når programmet legges inn i EpN.
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§ 2.1 (2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt
Pensum på noen emner mangler og noe emneinnhold er for langt (bør skilles mellom
introduksjon og innhold), dette må utbedres før publisering.
§ 2.3 (1) Krav til fagmiljøet
Akkrediteringen er et øyeblikksbilde, men det bemerkes at fagområdet innenfor økonomi
primært knytter seg til en person som nærmer seg pensjonsalder. Fakultetet må her sikre
fagområdet ivaretas over tid med enten egne ansatte eller samarbeid med andre fakulteter.
Oppsummering
Utdanningsutvalget finner at reakkrediteringssøknaden for årsstudium i public administration og
bachelor i public administration er besvart tilfredsstillende, og anbefaler rektor å (re)akkreditere
studieprogrammet.

Vedlegg:
1. Etableringssøknad (dekanvedtak)
2. Søknad om akkreditering
3. Studieprogrambeskrivelse bachelor – norsk
4. Studieprogrambeskrivelse bachelor – engelsk
5. Studieprogrambeskrivelse årsstudium – norsk
6. Studieprogrambeskrivelse bachelor – engelsk
7. Emnebeksrivelser – norsk
8. Emnebeskrivelser - engelsk
9. Læringsutbytte overordnet nivå mot emnenivå
10. Utvekslingsavtale – Midtuniversitetet
11. Utvekslingsavtale - Augsburg University, del 1
12. Utvekslingsavtale - Augsburg University, del 2
13. CVer
14. Publikasjoner
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Dekanvedtak FSV
Arkivreferanse:

19/01763-1

Saksbehandler

Kirsten Fossan

Dato

07.06.2019

Sak: Oversendelse etableringssøknad - Bachelor i Public Administration

Vedtak:
Dekan innstiller til styret å godkjenne etableringen av Bachelor i Public Administration
Dekan
Hanne Thommesen
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) søker om å opprette en Bachelor i Public Administration, med
oppstart høsten 2020, på studiested Levanger. Formålet med studiet er å tilby et tverrfaglig
studium med faglig tyngdepunkt innen offentlig administrasjon. Studiet skal være samlingsbasert,
og er utviklet for to studentgrupper: unge studenter som søker høyere utdanning, og studenter i
jobb som har behov for påfyll av kompetanse, og for formalisering av kompetanse.
Vedlagt finnes etableringssøknaden for nytt studieprogram – Bachelor i Public Administration.
Etableringssøknaden ble behandlet i lokalt utdanningsutvalg ved FSV 2.5.2019, sak 13/19.
I den påfølgende akkrediteringssøknaden vil hele studieplanen foreligge og en redegjørelse for
hvordan programmet oppfyller alle punktene i Studietilsynsforskriften. Denne behandles i lokalt
utdanningsutvalg før den oversendes med vedtak av dekan for behandling i sentralt
utdanningsutvalg.

Innstilling:
Dekan innstiller til styret å godkjenne etableringen av Bachelor i Public Administration
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NORD UNIVERSITET

Søknad om akkreditering
Bachelor i Public Administration (BPA) og
årsstudiet i Public Administration

12.09.2019
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Generelt om studiet
Type studium (kryss av)
o

X Bachelorgradsstudium

o

Høyskolekandidatstudium

o

Kortere studium på lavere grad (nivå 6 i NKR) som ikke
fører til en grad

o

Videreutdanning

o

Mastergradsstudium

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
o
o

campus-/stedbasert studium
X samlingsbasert studium

o

desentralisert studium ved annet studiested, oppgi
studiested:

o

nettstudium

o

nettstudium med samlinger

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
o

X heltidsstudium

o

deltidsstudium

Overordnet om studietilbudet
Bachelor i public administration (BPA) er en tverrfaglig grad som har faglig tilhørighet innen studiet
av statsvitenskap, økonomi og forvaltningsrett Siden årsstudiet i Public Administration (ÅPA) er
samkjørt med emnene i andre og tredje semester på BPA, skrives det én søknad.
FSV har lang tradisjon med å tilby studier rettet mot offentlig sektor, og BPA er en konsolidering av
tidligere årsstudier og Master of Public Administration, som ble tilbudt ved tidligere HiNT fram til
2016. Studiet er godt tilpasset fakultetets faglige profil, og fagansattes kompetanse passer godt inn
sammen med andre etablerte studier ved fakultetet, som HRM og sosiologi.

Formålet med studiet er å tilby et tverrfaglig studium med faglig tyngdepunkt innen offentlig
administrasjon. Studentene vil få særskilt kompetanse innen offentlig politikk-grenen av
4
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statsvitenskap, med bidrag fra økonomi-faget og jus-faget. Den anvendte tilnærmingen er
valgt på grunn av at saksbehandlere og ledere i kommuner og offentlig sektor har behov for
et bredt kunnskapsgrunnlag i sitt virke. Graden tilbyr fordypning innen styringsfag som
governance (samstyring og samskaping), kommunikasjon og prosessledelse, og
implementering og analyse av offentlige reformer (policyanalyse).
Nord universitetets overordnede fagprofil er delt inn i tre områder: Blå og grønn vekst;
Innovasjon og entreprenørskap; Velferd, helse og oppvekst. For at privat næringsliv skal
vokse og utvikle seg, er det en forutsetning at de offentlige rammebetingelsene er stabile og
kompetent. Lokalt næringsliv er avhengig av en kommune som ikke bare forstår
næringslivets behov, men som også kan gjennomføre beslutningsprosesser rundt offentlig
planlegging på en måte som tilfredsstiller krav til legitime beslutningsprosesser. I tillegg er
det nødvendig med forutsigbarhet i beslutningene, slik at både borgere og næringsliv kan
være sikre på at beslutningene som tas, og måten de er tatt på, er i tråd med
forvaltningslovens prinsipper. En kompetent kommunal (og offentlig) sektor er dermed en
forutsetning for at lokalt næringsliv skal ha gode rammebetingelser.
Offentlig sektor forventes også å fornye seg i takt med omgivelsene, med stor vekt på
omstilling og reformer. Reformer er politiske innovasjoner som offentlig sektor blir satt til å
utføre. Å forstå samspillet mellom ulike aktører når slike politiske innovasjoner skal
gjennomføres vil bli særlig vektlagt, og det foreslås derfor et eget emne i policy analyse –
som i studieplanen er titulert som Reformer og policy analyse.
Public Administration er dertil i kjernen av profilområdet velferd, helse og oppvekst, ved at
alle disse tunge offentlige sektorene er avhengig av ledere og rådgivere med kompetanse på
forvaltningsjus, økonomistyring og offentlig sektors rolle i samfunnet.
BPA vurderes derfor å falle godt inn under hele Nord Universitets overordnede strategi.
Generelt om studiet
Bachelorstudiet

Årsstudiet

Studiets navn

Bachelor i Public Administration

Årsstudium i public administration

Studiets navn (engelsk)

Bachelor in Public Administration

Public Administration

Nivå

Bachelorgrad med 180
studiepoeng

Årsstudium med 60 studiepoeng

Normert studietid

3 år

1 år

Organisering

Samlingsbasert heltidsstudium

Samlingsbasert heltidsstudium

Studiested

Levanger

Levanger

Regulert av rammeplan

Nei

Nei
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§ 2-1.Forutsetninger for akkreditering
１. Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal
være oppfylt.
Lovgrunnlaget for studieakkreditering er:
* Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 (Universitets- og høgskoleloven), sist endret 15.
september 2016.
* Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 1.
februar 2010, sist endret 22. november 2018.
* Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften), fastsatt
9. februar 2017, sist endret 25. oktober 2018.
Nord universitet som selvakkrediterende institusjon (§3-3 i Universitets- og høyskoleloven)
Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier slik det fremgår av Lov om universiteter og
høyskoler. Alle studier ved Nord universitet må tilfredsstille gjeldende krav for akkreditering av
studier fastsatt av NOKUT. Det fremgår også i NOKUTs veiledning (mai, 2017) at deres kriterier for
akkreditering gjelder for alle som tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige
fullmakter (selvakkrediteringsrett). For selvakkrediterende institusjoner forutsettes det at kravene til
styringsorgan, reglement, klagenemd, læringsmiljøutvalg, utdanningsplan, vitnemål og Diploma
Supplement og kvalitetssikringssystem er oppfylt.
Andre aktuelle forskrifter
Studiet Bachelor i Public Administration og årsstudiet i Public Administration vil i tillegg være
regulert av følgende forskrifter:
•

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, sist endret 15.02.2019

•

Forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning, kunngjort 02.01.2019

•

Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved
universiteter og høgskoler, sist endret 22.05.2018

•

Forskrift om opptak til høyere utdanning, sist endret 23.11.2018

•

Forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om henvisningen til Det
europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring, av 08.11.2017

Studiet er ikke underlagt rammeplan eller beskyttet tittel.
Opptak
Opptakskravene til studiet vil være generell studiekompetanse eller realkompetanse, slik disse er
beskrevet i Forskrift om opptak til høgre utdanning. Relevant realkompetanse for dette studiet er
arbeidserfaring fra saksbehandling, administrasjon, ledelse, organisasjonsarbeid, politisk arbeid,
6
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styrearbeid og/eller relevante kurs. Rangeringsregler følger Forskrift om opptak til høyere
utdanning, Kapittel 7, Rangering av søkere ved opptak. Det søkes om opptak til studiet via
Samordna Opptak, søknadsfrist 15. april. Studiet følger studiekalenderen ved Nord universitet med
tanke på opptak, utsending av tilbud, svar på studieplass og oppstart. Kalenderen blir fulgt fordi det
er mest effektivt å organisere studiet omkring universitetets vedtatte kalender og støttefunksjoner.
Studiet har oppstart i august hvert år.

Vedlegg til forutsetninger for akkreditering

Vedlegg nr.

Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet

Firmaattest fra Brønnøysundregisteret (nye private institusjoner)

Ikke relevant

Styringsordning (nye institusjoner)

Ikke relevant

Styrevedtekter (nye institusjoner)

Ikke relevant

Eksamensreglement og, eller inkludert, institusjonens
bachelorgradsreglement (nye institusjoner)

Ikke relevant

Andre relevante reglementer (nye institusjoner)

Ikke relevant

Reglement for klagenemnd + ev. avtale om samarbeid om
klagenemnd (nye institusjoner)

Ikke relevant

Bestemmelse læringsmiljøutvalg (nye institusjoner)

Ikke relevant

Mal for utdanningsplan (nye institusjoner)

Ikke relevant

Vitnemål og Diploma Supplement (alle)

Standard Nord vitnemål

Systembeskrivelse av kvalitetssikringssystem (nye institusjoner)

Ikke relevant

Beskrivelse av kvalitetsarbeidet. Gjelder kun den delen av
kvalitetsarbeidet som beskriver kvalitetssikringen av studier på
ph.d.-nivå (For søkere om Ph.d.-studium for første gang).

Ikke relevant

２. Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold,
oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
I utviklingen av programmet har det blitt utarbeidet en komplett studieplan for både årsstudiet og
for bachelorgraden, med en overordnet studieprogrambeskrivelse (vedlegg 1 og 2), og
emnebeskrivelser for de enkelte emner (vedlegg 3). Studiemodellen er skissert i tabell 1, hvor det
også fremgår hvilke emner som utgjør årsstudiet, og hvordan dette inngår i bachelorgraden.
Studiet skal publiseres på nord.no – i henhold til vedtatt mal for publisering av studier på Nord
universitet sine nettsider. Studieprogrambeskrivelsen, studiemodellen og emnebeskrivelsene vil
være tilgjengelige på nettsidene for potensielle søkere, samt for studenter som tas opp på studiet.
Studenter på de enkelte kull vil kunne søke opp gjeldende ordinær studiemodell for sitt kull på
nettsidene.
7
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De enkelte emnebeskrivelser inneholder informasjon om emnets innhold, læringsutbytte, eventuelle
forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper, læringsaktiviteter og undervisningsmetoder, pensum,
rutiner for emneevaluering, eksamensbeskrivelse og hjelpemidler til eksamen.
Studieprogrambeskrivelse inneholder overordnet læringsutbytte for studiet, samlingstidspunkt,
opptakskrav, yrkesmuligheter, utvekslingsmuligheter i løpet av studietiden, muligheter for videre
utdanning, eventuelle kostnader utover semester- og kopinoravgift og pensum, eksamen- og
vurderingsformer, informasjon om hvordan programmet evalueres, eventuelle progresjonskrav og
henvisning til aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser.
Studieprogrambeskrivelse samt emnebeskrivelser oversettes til engelsk i løpet av høsten 2019 – og
ettersendes så snart de er klar.
Studiemodellen for bachelorgraden og årsstudiet er som følger:
Tabell 1 Studiemodell for Bachelor i Public Administration og Årsstudiet i Public Administration
(markert med farge)
Tabell 1 Flere av emnekodene er emnekodeforslag

HØST

VÅR

1. semester

2. semester

EX153S Dannelsessemester

30

STA1002 Offentlig politikk og administrasjon

20

ME118S Innføring i samfunnsvitenskapelig
metode

10

3. semester

4. semester (mulighet for utveksling)

ECO1012 Økonomistyring i offentlig sektor

15

ORG1005 Innføring i organisasjons- og
ledelsesteori (HRM)

10

JUR1000 Offentlig rett og juridisk metode

15

STA1003 Flernivåstyring og europeisering

10

ORG2000 Prosjektledelse (HRM)

10

5. semester

6. semester

STA2005 Styring og samarbeid på tvers - et
Governance-perspektiv

15

ORG2003 Kommunikasjon og
prosessledelse

15

STA2007 Bacheloroppgave i Public
Administration

20

SUM

90

SUM

90

10

STA2006 Reformer og policy analyse

Tabell De to semestrene som er markert med farge tilsvarer årsstudiet. Det vil si at studentene som
tas opp på årsstudiet starter med emnene ECO1012 Økonomistyring i offentlig sektor og JUR1000
Offentlig
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rett og juridisk metode, og på vårparten skal de ta STA1002 Offentlig politikk og administrasjon og
ME118S Innføring i samfunnsvitenskapelig metode.
4.semester er utvekslingssemester med valgfrie emner. Her vil det være mulig for studentene å dra
på utveksling i utlandet. De kan også velge andre samfunnsvitenskapelige emner ved FSV, for
eksempel emner fra bachelorgraden i HRM, geografi og/eller sosiologi. I studiemodellen er HRM
emnene ORG1005 Innføring i organisasjons- og ledelsesteori og ORG2000 Prosjektledelse inkludert,
og vil planlegges i timeplanen i henhold til dette.
Emnene i 5. semester er fordypningsemner. For dette semesteret vil det være anbefalt å ha
gjennomført minst 2 av de 4 foregående semestrene, alternativt minst to års relevant
arbeidserfaring.
I sjette semester skal det legges inn forkunnskapskrav. Mao; for å kunne melde seg opp til emnene
STA2007 Bacheloroppgave i Public Administration og STA2006 Reformer og policy analyse, må
studenten ha gjennomført emnene fra semester 1, 2 og 3, eller tilsvarende.
Sentrale emner i BPA er de emnene som i særlig grad er rettet mot styring i offentlig sektor. STA1002
er rettet mot grunnleggende forståelse for norsk forvaltning og politikk, og er et slikt sentralt emne.
Metodefaget er også grunnleggende siden det gir en forståelse for kunnskapsbasert tenkemåte og
metodisk arbeid. ECO1012 er sentralt emne fordi det gir studentene en viktig kunnskap om
økonomistyring, som er essensielt for forståelsen av sammenhenger i offentlig styring. Offentlig rett
og juridisk metode er sentralt emne fordi det trener studentene i grunnleggende rettssikkerhet,
forvaltningsarbeid og saksbehandling. Dertil er STA2006 et sentralt emne, fordi det trener
studentene i å formulere relevante problemstillinger og formulere løsningsforslag på de saker
forvaltningen står overfor, samt å vurdere om løsningene er adekvate. STA2007 trener studentene i å
omsette kunnskap, kompetanse og ferdigheter fra studiet i et større, selvstendig og anvendt
akademisk arbeid. Oppsummert er dermed samtlige emner i semester 2, 3 og 6 definert som sentrale
emner i BPA. Vi legger til grunn at det på disse emnene vil være minst førstekompetanse på
undervisningspersonalet
Det er en ambisjon å utvikle flere fordypings- og valgretninger i studiemodellen på sikt, eksempelvis
fordyping innen jus, og mer samarbeid med samfunnsplanleggingsfaget i geografi.

Krav til studietilbudet
(studietilsynsforskriften § 2-2)

１. Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende
navn.
Studiet skal lyses ut under navnet ‘Bachelor i Public Administration’ – BPA, og ‘Årsstudiet i Public
Administration’. Tidligere har betegnelsen ‘kommunal økonomi og ledelse’ blitt brukt om årsstudiet som dette
nye studiet er en videreføring og videreutvikling av. Navnet ‘Public Administration’ vurderes i seg selv å være
positiv for å markedsføre seg overfor nye studentergrupper, da dette oppfattes å være et mer moderne og
attraktivt navn enn kommunal økonomi og ledelse. Navnet er dekkende for studiets innhold, og i samsvar med
hvordan tilsvarende studier i Norge og internasjonalt omtales. I tillegg kan en slik bachelorgrad bygges på videre
9
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med en Master i Public Administration, og navnet Bachelor i Public Administration gir en tydeligere kobling til
masterstudiet. Studiets engelske navn skal være Bachelor in Public Administration, i henhold til gjeldende
internasjonal betegnelse på et slikt studium. Årsstudiet vil på engelsk hete ‘Public Administration – one year
programme’.
Læringsutbyttebeskrivelser for bachelor i Public Administation
NKR (nivå 6)

Studieplan BPA overordnet læringsutbytte

Begrunnelse for valg av læringsutbytte

KUNNSKAP, Kandidaten:
har bred kunnskap om sentrale Har bred kunnskap om det norske
temaer, teorier, problemstillinger, demokratiet og
prosesser, verktøy og metoder
forvaltningsprinsipper.
innenfor fagområdet

Kunnskap om hvordan stat og kommune
er bygget opp er viktig for å forstå
politikkens rolle i samfunnet, og det
viktige samspillet mellom ulike sektorer og
ulike forvaltningsnivåer.

kjenner til forsknings- og
utviklingsarbeid innenfor
fagområdet

Kjenner til forsknings- og
utviklingsarbeid som skjer innen
offentlig sektor, med hovedvekt
på den skandinaviske
velferdsmodellen

Fordi det er viktig å ha oppdatert
kunnskap i et forskningsfelt som stadig
utvikler seg.

kan oppdatere sin kunnskap
innenfor fagområdet

Kan oppdatere sin kunnskap
innenfor offentlig administrasjon,
ved å kjenne til sentral litteratur
på feltet, og sentrale tidsskrifter
og arenaer for faglig oppdatering

Fordi man trenger faglig påfyll etter at
man er ferdig studert, og studiet setter
kandidatene i stand til å finne slik
kunnskap.

har kunnskap om fagområdets
historie, tradisjoner, egenart og
plass i samfunnet

Har kunnskap om forvaltningens
historie og tradisjoner, og
betydningen av en kompetent og
effektiv forvaltning for
rettsstaten og samfunnsutvikling

BPA er tverrfaglig med basis i klassiske
disiplinfag som statsvitenskap, jus og
økonomi. Hovedvekt vil derfor legges på
kunnskap om byråkratiprinsipper og
forvaltningens rolle.

NKR (nivå 6)

Studieplan (overordnet
LUB)

Begrunnelse for valg av LUB

FERDIGHETER, Kandidaten:
kan anvende faglig kunnskap og
relevante resultater fra forskningsog utviklingsarbeid på praktiske og
teoretiske problemstillinger og
treffe begrunnede valg

Kan formulere problemstillinger
og lage troverdige design for å
løse disse på temaer som er
relevante for forvaltningen.
Være i stand til å utføre
saksbehandling på en trygg måte

Som saksbehandler eller offentlig leder er
et nødvendig å skrive saksutredninger hvor
denne kunnskapen er nødvendig.
Saksbehandling etter forvaltningslovens
prinsipper er viktig kunnskap for at
beslutninger i kommune og stat er gjort
med høy grad av rettssikkerhet

10
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i tråd med forvaltningslovens
prinsipper

En viktig målgruppe er studenter som skal
arbeide i kommunene, og Kostra er et
nyttig virkemiddel for planlegging og
utredning i kommunesektoren. Kostra har
også overføringsverdi også for stillinger
andre steder enn i kommunesektoren.

kan reflektere over egen faglig
utøvelse og justere denne under
veiledning

Kan reflektere over at ens rolle
som offentlig ansatt ofte
innebærer en maktrolle overfor
andre, og at faglighet og
rettssikkerhet er viktige dyder
for offentlig ansatte.

Fordi refleksjon rundt sin rolle som
myndighetsperson er nødvendig for å
skape etisk bevisste og kompetente
medarbeidere.

kan finne, vurdere og henvise til
informasjon og fagstoff og
framstille dette slik at det belyser
en problemstilling

Kan finne, vurdere og henvise
til faglitteratur og andre
relevante kilder på en
kildekritisk måte, og framstille
dette på en god måte til
lokalpolitikere og øvrig
befolkning, som ikke
nødvendigvis har samme
fagkompetanse som en selv.

Fordi kildekritikk og skriftlig
framstillingsevne er avgjørende
egenskaper for at man skal ha en offentlig
sektor som har legitimitet.

kan beherske relevante faglige
verktøy, teknikker og
uttrykksformer

Kan beherske relevante
teoretiske begreper og
modeller for
samfunnsvitenskapelig analyse,
være i stand til å formulere seg
skriftlig på en presis måte, samt
beherske verktøy som Kostra og
statistiske dataprogrammer

Fordi bruk av modeller, dataverktøy,
fagbegreper og formuleringsevne er
nødvendig kompetanse i både arbeidsliv
og for videre studier på masternivå.

NKR (nivå 6)

Studieplan (overordnet LUB)

Begrunnelse for valg av LUB

GENERELL KOMPETANSE, Kandidaten:
har innsikt i relevante fag- og
yrkesetiske problemstillinger

Ha bred innsikt i forvaltningens
verdigrunnlag, som flertallsstyre,
partsstyre, fagstyre og
rettssikkerhet

Verdigrunnlaget i er rettesnoren for
utøvelse av yrket som forvaltningsansatt,
og sikrer legitimiteten til offentlig sektor.

Ha bred innsikt i vitenskapelige
verdier som åpenhet, rasjonalitet, Vitenskapelige verdier er sentrale dyder
for offentlig ansatte.
presisjon og etterrettelighet
Ha sterk bevissthet om offentlig
ethos
kan planlegge og gjennomføre
varierte arbeidsoppgaver og

Offentlig ethos er den sentrale yrkesetiske
rettesnor for offentlig ansatte.

Kan planlegge og gjennomføre
Fordi det er nødvendig i virket som
utredninger og saksframstillinger offentlig ansatt å både jobbe alene og i
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prosjekter som strekker seg over
tid, alene og som deltaker i en
gruppe, og i tråd med etiske krav
og retningslinjer

som strekker seg over tid, alene
og som deltager i gruppe, og i
tråd med vitenskapelige krav til
etterrettelighet, kritisk tenking,
adekvat metode og etisk
bevissthet.

team, og sørge for at tekstlige utredninger
holder en forvaltningsmessig
minstestandard

kan formidle sentralt fagstoff som Kan formidle sentralt fagstoff på
teorier, problemstillinger og
ulike måter, men i særlig grad
løsninger både skriftlig, muntlig o skriftlig
gjennom andre relevante
uttrykksformer

Siden offentlig saksbehandling og
utredningsarbeid foregår skriftlig.

kan utveksle synspunkter og
erfaringer med andre med
bakgrunn innenfor fagområdet og
gjennom dette bidra til utvikling av
god praksis

Kan utveksle synspunkter og
erfaringer med andre med
bakgrunn innen offentlig
administrasjon, med sikte på å
gjøre offentlige tjenester
bedre.

For å kunne delta i relevante debatter på
arbeidsplassen

kjenner til nytenking og
innovasjonsprosesser

Kjenner til nytenking og
innovasjonsprosesser i
offentlig sektor, særlige
offentlig reformpolitikk og
dilemmaer knyttet til
gjennomføring av offentlig
politikk

For å kunne utvikle egen praksis og
virksomheten hvor man er tilsatt

ÅRSSTUDIET I PUBLIC ADMINISTRATION
Fagmiljøet erfarer at det er interesse for et kortere studieløp, særlig for studenter som er i arbeid og
har behov for påfyll av kompetanse. Deler av BPA tilbys derfor som årsstudie, og kan også være en
mulig rekrutteringskanal til BPA. Et utvalg innføringsemner er skissert i tabell 2, og utgjør årsstudiet.
Studentene vil i årsstudiet få innføringskunnskap i forvaltningsjus, økonomistyring, politikk og
administrasjon samt samfunnsvitenskapelig metode.
Tabell 2. Studiemodell for årsstudium i Public Administration

1.
ÅR

HØST
1. semester

Sp.

Økonomistyring i
offentlig sektor

15

Offentlig rett og
juridisk metode

15

VÅR
2. semester

Offentlig politikk og
administrasjon

Sp.

20

12
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Sum

30

ME118S Innføring i
samfunnsvitenskapelig metode
Sum

10
30

Læringsutbyttebeskrivelser for årsstudiet i Public Administration
NKR (nivå 6)

Studieplan BPA overordnet læringsutbytte

Begrunnelse for valg av
læringsutbytte

KUNNSKAP, Kandidaten:
har kunnskap om sentrale
temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser,
verktøy og metoder innenfor
fagområdet

Har kunnskap om det norske
demokratiet og
forvaltningsprinsipper.

Kunnskap om hvordan stat og
kommune er bygget opp er viktig for
å forstå politikkens rolle i samfunnet,
og det viktige samspillet mellom ulike
sektorer og ulike forvaltningsnivåer.

kjenner til forsknings- og
utviklingsarbeid innenfor
fagområdet

Kjenner til forsknings- og
utviklingsarbeid som skjer
innen offentlig sektor

Fordi det er viktig å ha oppdatert
kunnskap i et forskningsfelt som
stadig utvikler seg.

kan oppdatere sin kunnskap
innenfor fagområdet

Kan oppdatere sin kunnskap
innenfor offentlig
administrasjon

Fordi man trenger faglig påfyll etter
at man er ferdig studert, og studiet
setter kandidatene i stand til å finne
slik kunnskap

har kunnskap om
fagområdets historie,
tradisjoner, egenart og plass i
samfunnet

Har kunnskap om
forvaltningens tradisjoner

For å kjenne forvaltningens rolle i det
norske demokratiet

NKR (nivå 6)

Studieplan
(overordnet LUB)

Begrunnelse for valg av LUB

FERDIGHETER, Kandidaten:
kan anvende faglig kunnskap
og relevante resultater fra
forsknings- og
utviklingsarbeid på praktiske
og teoretiske
problemstillinger og treffe
begrunnede valg

Kan formulere
problemstillinger som er
relevante for forvaltningen.
Være i stand til å utføre
saksbehandling på en trygg
måte i tråd med
forvaltningslovens prinsipper

Som saksbehandler eller offentlig
leder er et nødvendig å skrive
saksutredninger hvor denne
kunnskapen er nødvendig.
Saksbehandling etter
forvaltningslovens prinsipper er viktig
kunnskap for at beslutninger i
kommune og stat er gjort med høy
grad av rettssikkerhet
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kan reflektere over egen
faglig utøvelse og justere
denne under veiledning

Kan reflektere over at ens
rolle som offentlig ansatt ofte
innebærer en maktrolle
overfor andre, og at faglighet
og rettssikkerhet er viktige
dyder for offentlig ansatte.

Fordi refleksjon rundt sin rolle som
myndighetsperson er nødvendig for å
skape etisk bevisste og kompetente
medarbeidere.

kan finne, vurdere og henvise
til informasjon og fagstoff og
framstille dette slik at det
belyser en problemstilling

Kan finne, vurdere og henvise
til faglitteratur og andre
relevante kilder på en
kildekritisk måte

Fordi kildekritikk er avgjørende
egenskaper for at man skal ha en
offentlig sektor som har legitimitet.

kan beherske relevante
faglige verktøy, teknikker og
uttrykksformer

Kan beherske noen teoretiske
begreper og modeller for
samfunnsvitenskapelig
analyse, være i stand til å
formulere seg skriftlig på en
presis måte, samt beherske
verktøy som Kostra og
enkelte statistiske
dataprogrammer

Fordi bruk av modeller, dataverktøy,
fagbegreper og formuleringsevne er
nødvendig kompetanse i både
arbeidsliv og for videre studier på
masternivå.

NKR (nivå 6)

Studieplan (overordnet
LUB)

Begrunnelse for valg av LUB

GENERELL KOMPETANSE, Kandidaten:
har innsikt i relevante fag- og
yrkesetiske problemstillinger

Ha innsikt i forvaltningens
verdigrunnlag, som
flertallsstyre, partsstyre,
fagstyre og rettssikkerhet

Verdigrunnlaget i er rettesnoren for
utøvelse av yrket som
forvaltningsansatt, og sikrer
legitimiteten til offentlig sektor.

Ha innsikt i vitenskapelige
verdier som åpenhet,
rasjonalitet, presisjon og
etterrettelighet

Vitenskapelige verdier er sentrale
dyder for offentlig ansatte.

Ha bevissthet om offentlig
ethos
kan planlegge og
gjennomføre varierte
arbeidsoppgaver og prosjekter
som strekker seg over tid,
alene og som deltaker i en
gruppe, og i tråd med etiske
krav og retningslinjer

Kan planlegge og
gjennomføre enkle
utredninger og
saksframstillinger, alene og
som deltager i gruppe, og i
tråd med vitenskapelige krav
til etterrettelighet, kritisk
tenking, adekvat metode og
etisk bevissthet.

Offentlig ethos er den sentrale
yrkesetiske rettesnor for offentlig
ansatte.
Fordi det er nødvendig i virket som
offentlig ansatt å både jobbe alene
og i team, og sørge for at tekstlige
utredninger holder en
forvaltningsmessig minstestandard
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kan formidle sentralt fagstoff
som teorier, problemstillinger
og løsninger både skriftlig,
muntlig o gjennom andre
relevante uttrykksformer

Kan formidle sentralt fagstoff
på ulike måter, men i særlig
grad skriftlig

Siden offentlig saksbehandling og
utredningsarbeid foregår skriftlig.

kan utveksle synspunkter og
erfaringer med andre med
bakgrunn innenfor fagområdet
og gjennom dette bidra til
utvikling av god praksis

Kan utveksle synspunkter
og erfaringer med andre
med bakgrunn innen
offentlig administrasjon,
med sikte på å gjøre
offentlige tjenester bedre.

For å kunne delta i relevante
debatter på arbeidsplassen

kjenner til nytenking og
innovasjonsprosesser

Noe kjennskap til nytenking
og innovasjonsprosesser i
offentlig sektor

For å kunne utvikle egen praksis og
virksomheten hvor man er tilsatt

２. Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
Bachelor i Public Administration er et tverrfaglig studium med faglig tyngdepunkt innen offentlig
administrasjon. Dette innebærer at de sentrale deler av bachelorgraden er innen offentlig politikkgrenen av statsvitenskap. I tillegg vil studiet inkludere obligatoriske emner innen økonomi-faget og
offentlig rett, fordi studiet skal være praksisrelevant med en anvendt tilnærming.. Den anvendte
tilnærmingen er et uttrykk for at saksbehandlere og ledere i kommuner og offentlig sektor har behov
for et bredt kunnskapsgrunnlag i sitt virke. Graden tilbyr dertil fordypning innen styringsfag som
samstyring og samskaping, kommunikasjon- og prosessledelse og reformanalyse. Dette gjør at
studentene vil kunne fylle stillingen innen offentlig administrasjon og forvaltning, men også utføre
enkle utredninger og policy-analyser. Mange kommuner i utkantstrøk, men også øvrige offentlige
virksomheter, sliter med tilgang på nødvendig kompetanse innen offentlig styring. Studiet skolerer
studentene i dette, for å bidra til en tryggere saksbehandling og en mer utviklingsorientert offentlig
sektor.
Eksempel på aktuelle yrker er saksbehandler, rådgiver, konsulent og leder i offentlig sektor.
Studiet søker å etablere en mer anvendt fagprofil enn klassiske statsvitenskapelige bachelorgrader.
Til tross for dette, vil studentene skoleres i vitenskapsteori, metode og tilstrekkelig
samfunnsvitenskapelig teori, til at studiet kvalifiserer for opptak til master i samfunnsvitenskapelige
fag ved Nord Universitet, med fordypning innen Public Administration, HRM samt
samfunnssikkerhet og terrorismestudier. Studiet tilfredsstiller fagkravene for opptak til
masterprogram i sammenliknende politikk ved UiB. I tillegg er lokale regler om opptak til studier
ved NTNU, UiB, UiO og UiT sjekket, og de har sammenfallende formulering om opptak til
mastergradsstudier i samfunnsvitenskapelige fag, hvor det stilles krav om «fordypning i fag, emne
eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang». Kombinasjonen av fagemner
tilfredsstiller dette kravet.
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Studietilbudet er faglig oppdatert ved at fagstaben som underviser på utdanningen er
forskningsaktive. Det vil gjøres årlig revisjon av pensumlister, og reakkreditering av studiet etter
Nord universitets sine etablerte prosedyrer for dette. Etter at studiet begynner å levere
ferdigutdannede kandidater til arbeidslivet, vil det i tillegg bli arrangert møter annethvert år hvor
representanter fra kommunal sektor og offentlig sektor for øvrig inviteres til å evaluere studiets
anvendte og faglige profil.
Det vurderes å være adekvat rekrutteringsgrunnlag for BPA. Fagmiljøet tilknyttet BPA i Trøndelag har
i 30 år drevet ulike årsstudier og et masterstudie i offentlig forvaltning, og disse studiene har hatt
tilfredsstillende søknad. Årsstudiet i kommunal økonomi og ledelse blir nedlagt fra og med neste
studieår, og har i de siste sju årene rekruttert stabilt mellom 30 og 40 studenter. Flere studenter har
etterspurt et bachelortilbud innen dette området, og BPA innfrir dette ønsket. Det antas at BPA kan
øke rekrutteringen i forhold til de tidligere årsstudiene, ved å gjøre det til et gradsgivende studium.
Studiet skal tilbys samlingsbasert, og tar dermed sikte på å kunne rekruttere både unge studenter
gjennom samordnet opptak, og voksne studenter med behov for kompetansepåfyll.

I forbindelse med utviklingen av studiet har det vært gjennomført møter med potensielle
arbeidsgivere og potensielle rekrutteringsinstanser for studenter, for å sikre studiets relevans for
arbeidsmarkedet. Vinteren 2019 ble det avholdt møte med representanter fra kommunene Steinkjer,
Verdal og Levanger, samt fra Steinkjer Næringsselskap. Her ble skissen til studiet presentert og
drøftet med de eksterne representantene, som kom med innspill til både struktur og innhold. Det
anses som viktig å involvere kommunal sektor, da studiet både skal utdanne kandidater som har
kompetanse til å gå inn i stillinger i offentlig sektor, samt være en tilbyder av relevante emner for
ansatte i offentlig sektor som ønsker å videreutdanne seg og/eller få formell kompetanse på utvalgte
områder. Det ble tydelig kommunisert at mulighetsrommet her er i form av enkeltemner. Det ble
også avholdt et oppfølgingsmøte med representanter fra Steinkjer Næringsselskap og Steinkjer
kommune, sammen med faggruppen som er involvert i utviklingen av studiet. I dette møtet ble
utkast til emnebeskrivelser presentert. De eksterne representantene har i disse møtene vært tydelige
på at det er et sterkt behov i det offentlige for kompetanseheving på flere felt, men især er det
behov for utdanningstilbud på områdene prosessledelse og samskaping, som tilbys som
fordypingsemner.

３. Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for
heltidsstudier.
Tabell 3 viser hvordan arbeidsomfanget i BPA fordeler seg på organiserte læringsaktiviteter,
selvstudium og eksamensarbeid. Arbeidsomfanget er summert og beregnet per emne, per semester
og per studieår.

Tabell 3.
Semester Emne
1 Dannelsessemester
2 Offentlig politikk og administrasjon

Timer Timer Timer
per
per
per
StP
Læringsakt. Selvstudium Eksamensarb emne sem. år
30
150
450
180 810 810
20
70
400
80 550
16
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2 Samfunnsvitenskapelig metode
3 Økonomistyring i offentlig sektor
3 Offentlig rett og juridisk metode
Innføring i organisasjon og
4 ledelsesteori
4 Prosjektledelse

10
15
15

50
50
50

200
300
300

40
50
60

290
400
410

10
10

35
35

200
200

40
40

275
275

840 1650
810
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4 Flernivåstyring og europeisering
Styring og samarbeid på tvers 5 governance
5 Kommunikasjon og prosessledelse
6 Reformer og policy analyse
Bacheloroppgave i Public
6 Administration

10

35

200

40

275

825 1635

15
15
10

50
50
40

300
300
250

40
50
60

390
400
350

790

20

20

450

30

500

850 1640

Samlingene organiseres ved Nord Universitet sin campus i Levanger, og emnene består av 5-10
samlingsdager ut fra emnets størrelse. Samlingene består av en kombinasjon av tradisjonell
undervisning, workshop og veiledning. Studiet vektlegger skriftlig fremstillingsevne, og studentene
arbeider med obligatorisk arbeid mellom samlingene, hvor det gis veiledning individuelt eller i
gruppe i og mellom samlingene.
I første semester arrangeres det ukentlige studentworkshops som ledes av en fagansatt, hvor
studentene skal samarbeide om tekstarbeid. Videre i studiet vil det organiseres grupper hvor det gis
oppgaver og retningslinjer for hvordan gruppearbeidet skal foregå. Det vil etter hvert forutsettes noe
større selvstendighet i arbeidet, slik at hver workshop ikke nødvendigvis ledes av en fagansatt.
Gruppene vil bli fordelt ut fra studentenes egne preferanser i forhold til arbeid på campus på dagtid,
på kveldstid eller på Skype.
Kommunikasjon mellom studenter og fagstab foregår gjennom universitets læringsplattform
(Canvas). Nyere pedagogiske verktøy som flipped classrom og videoundervisning benyttes på et
eksperimentelt stadium, basert på den enkelte faglærers interesse. Selvstudium inkluderer
forberedelse og etterarbeid i forbindelse med de organiserte læringsaktivitetene, samt egen lesing
og oppgaveløsning. Eksamensarbeidet består av forberedelse til og gjennomføring av eksamen.
For et heltidsstudium skal studiets samlede arbeidsomfang ligge innenfor en ramme på 1500 – 1800
timer per år. Som tabellen viser tilfredsstiller bachelorstudiet og årsstudiet denne normen.

４. Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.
Emnene i studieplanen er bygget opp slik at emnene kommer i en logisk rekkefølge. Det vises til
Vedlegg 4. Læringsutbytter overordnet nivå opp mot læringsutbytter på emner for en visualisering av
sammenhengen i læringsutbyttene.
Dannelsessemesteret gir studentene en innføring i vitenskapelig tenkemåte, vitenskapsfilosofi,
skrivetrening og etikk.
Andre semester følger opp med et obligatorisk emne som lærer studentene sentrale teorier bak
organisering av offentlig virksomhet, med særlig tyngdepunkt på norsk offentlig sektor, forholdet
mellom politikk og forvaltning, samt kommunenes sentrale rolle i velferdsstaten. Det obligatoriske
emnet i metode er også lagt til andre semester, fordi det øver studentene i vitenskapelig tenke- og
skrivemåte, som er nødvendig på grunn av det betydelige skrivearbeidet studentene vil møte utover i
studiet.
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Tredje semester følger opp med to obligatoriske innføringsemner i henholdsvis økonomistyring i
offentlig sektor, samt et innføringsemne i forvaltningsjus. Begge emner er viktige for å ivareta rollen
som ansvarsfull forvaltningsansatt/leder. God økonomistyring i offentlig sektor er i seg selv et viktig
kvalitetstegn ved offentlig virksomhet, og grunnleggende forståelse av budsjett, regnskap,
økonomiplan og tilgjengelige styringsverktøy fra SSB, eksempelvis Kostra, er viktige
kunnskapsområder for å utvikle en god offentlig sektor. Det obligatoriske emnet i forvaltningsjus
skolerer studentene i å utføre saksbehandling på en faglig tilfredsstillende måte, som ivaretar
grunnleggende krav til rettssikkerhet.
Fjerde semester består av valgfrie emner, som også er anbefalt utenlandssemester. De valgfrie
emnene som foreslås i studieplanen er prosjektledelse, innføring i organisasjons- og ledelsesteori
og flernivåstyring/europeisering. Dette er god og relevant kunnskap å ha, men ikke vurdert som så
sentrale at de trenger å gjøres obligatoriske. Prosjektledelse er relevant fordi en stor del av arbeidet
som gjøres i offentlig sektor er prosjektbasert, og emnet gir teoretiske verktøy for å utføre
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prosjektarbeid. Emnet Innføring i organisasjons- og ledelsesteori er orientert mot organisasjonsteori
og personalledelse, som er nyttig kunnskap for enhver som arbeider i store og kompetansetunge
organisasjoner, som de fleste offentlige virksomheter er. Begge disse emnene tilbys i samkjøring
med andre bachelorprogrammer, slik at studentene får felles undervisning sammen med blant
annet HRM- studenter. Dette kan gi et godt studentmiljø, som gjør at studenter på tvers av
bachelorprogrammer får noen faglige møteplasser. Det siste emnet i fjerde semester dreier seg om
forholdet mellom Norge og internasjonale institusjoner, hvor EU og EØS vektlegges mest. Alle deler
av offentlig sektor må forholde seg internasjonale avtaler, og emnet skolerer studentene til å
analysere hvordan Norge påvirkes av overnasjonale og internasjonale forhold, og hvordan de skal
forholde seg til dette i sin arbeidshverdag i offentlig virksomhet.
Femte semester er fordypingssemester, med obligatoriske emner i samstyring/samskaping og
kommunikasjon og prosessledelse. Her er det anbefalte forkunnskapskrav at man har gjennomført
semester en, to og tre, eller har arbeidserfaring fra offentlig sektor. Emnene i semester 5 er
spesialisert mot samstyring, som dreier seg om at stadig mer av offentlig styring skjer i spenningen
mellom ulike sektorer og ulike offentlige virksomheter. Dette betyr at behovet for nye
styringsformer øker, hvor felles målforståelse og tillit blir viktigere. Kommunikasjon og
prosessledelse er et mer anvendt fag, hvor studentene skal øves i teknikker og modeller for hvordan
prosesser mellom ulike offentlige virksomheter kan ledes, og vektlegger betydningen av
kommunikasjon for å lykkes.
Sjette semester består av et emne i implementering og analyse av offentlige reformer, som er en
norsk oversettelse av fagområdet som er kjent som policy analyse. I tillegg består semesteret av et
stort selvstendig arbeid i en bacheloroppgave. Obligatorisk forkunnskapskrav for disse emnene er
dannelsessemesteret, i tillegg til emnene tilhørende semester 2 og 3 i studiemodellen. (offentlig
politikk og administrasjon, metode, offentlig rett og juridisk metode og økonomistyring). I emnet
reformer og policy analyse skal studentene velge en reform eller et offentlig tiltak, og presentere et
design for hvordan reformen kan analyseres, for å kunne svare på i hvilken grad reformens mål er
oppnådd. En slik analyse forutsetter kunnskap om hvordan offentlig sektor fungerer, og begge
emnene i semester seks forutsetter derfor at emnene i semester 1-3 er bestått. Studentene vil
kunne benytte emnet i reformanalyse som et forprosjekt eller som en design til selve
bacheloroppgaven. Bacheloroppgaven vil være arbeid med en selvvalgt problemstilling, under
veiledning, som suppleres med en muntlig eksamen etter at oppgaven er levert.
Infrastruktur
Studiet skal tilbys på Nord universitet sitt campus på Levanger (Røstad), i Trøndelag. Røstad er et
fullverdig campus som innehar alle de nødvendige fasiliteter som kreves for å gi studentene et
fullverdig tilbud.
Administrative- og andre tjenester
På Røstad vil studentene ha tilgang til kantiner, lesesaler, samt servicetorg som også er tilgjengelig via
telefon, e-post eller besøk. Servicetorget bistår studentene med studentkort og studieavgift, salg av
parkeringsbevis, informasjon og veiledning om lånekassen, avtale med studieveileder, søknader på
enkeltemner/fag, emnepåmelding, eksamensoppmelding og trekk fra eksamen, spørsmål om
studieopphold i utlandet og andre spørsmål. Studieveilederne bistår studentene med
20
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utdanningsveiledning og individuelle utdanningsplaner.
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Studentsamskipnaden (Studentinord) er en viktig støttespiller for studentene gjennom sine tilbud på
studiestedet; bokhandel, studentbarnehage, kantinedrift og veiledningstjenester, og har
studentboliger i nærmiljøet.
Bibliotektjenester
Universitetsbibliotekene Røstad blir brukt både som arbeidssted og som leverandør av litteratur
knyttet til studier og oppgaveskriving. I biblioteket finner studentene arbeidsplasser hvor de kan
jobbe alene eller i grupper, med eller uten stasjonær PC. Private PCer kan brukes opp mot
universitetets trådløse nettverk. Biblioteket har en stille lesesal, grupperom og åpent
lesesal/gruppearbeidsområde i tilknytning til biblioteket. Biblioteket tilbyr en rekke tjenester på
områdene utlån, digitale tilrettelegginger og tilganger til bøker og databaser, registrering og
tilgjengeliggjøring, veiledning og brukeropplæring. Universitetsbiblioteket i Steinkjer har en del
relevant litteratur tilgjengelig som kan flyttes til biblioteket i Levanger, utover dette må
biblioteksamlingen suppleres.

IT-tjenester ved Nord
KOLT skal understøtte kjernevirksomhet og sentrale støttefunksjoner gjennom å:
•
•
•

Tilby arbeidsverktøy av høy kvalitet til studenter og ansatte slik at Nord kan realisere sine
mål innen forskning og undervisning.
Sikre en effektiv, stabil og sikker drift av Nord universitets datasystemer.
Legge til rette for et godt arbeids- og studiemiljø.

Alle auditorier og undervisningsrom er utstyrt med pc, internettilgang og projektor. Alle studentene
ved Nord har en FEIDE identitet (Felles Elektronisk IDEntitet) Det innebærer at de har ett brukernavn
og passord til alle sine systemer.
Nord er koblet til det nasjonale forskningsnettet gjennom Uninett og har god båndbredde,
tilgjengelighet og sikkerhet i nettverket. EDUROAM wifi er tilgjengelig til alle studenter. Det
innebærer at studenter og ansatte fra øvrige universiteter og høgskoler kan logge seg på Nords
trådløse nettverk med sin egen konto. Tilsvarende kan våre studenter logge seg på det trådløse
nettet til UH-institusjonene som har EDUROAM (gjelder de fleste universitet og høgskoler i Norge).
For utskrift og kopiering har Levanger gode fasiliteter for både studenter og ansatte. Løsningen som
heter ”Follow Me” gjør at brukerne ved hjelp av student/ansattkort kan hente sin utskrift hvor som
helst på en sikker måte. Studentene har også mulighet for å skrive ut over det trådløse nettverket fra
egen pc.
Studentene har tilgang til digitale bibliotekressurser uavhengig av lokalisering.
Hvis studentene får problemer relatert til studentmaskinene, kopi/utskrift eller det trådløse
nettverket kan de ta kontakt med Helpdesk.
Nord bruker felles studentsystem som en webportal for studenter (Studweb) og ansatte
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(fagpersonweb) mot det studieadministrative systemet. Systemet inkluderer muligheter for
selvregistrering/endring av personalia via innlogging og
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søknad om opptak direkte på nett. I tillegg kan man hente ut informasjon om eksamenskarakterer,
giro for semesteravgift, og grafisk grensesnitt over studentens individuelle utdanningsplan
Alle studentene har tilgang til Canvas som er et internett basert LMS (Learning Management System).
Canvas er et samhandlings- og publiseringssystem. Her er verktøy for å skrive tekster rett på nett,
tekster som studenten eller andre senere kan kommentere og jobbe videre på. Studenter og ansatte
kan også laste opp filer i html-format eller fra programmer som MS Excel, MS Word og OpenOffice.
Her kan studentene legge ut tekster eller føre diskusjoner som andre studenter og faglærer kan delta
i. Canvas brukes også i stor grad av faglærere for å legge ut informasjon og forelesningsnotater, samt
at studentene kan levere inn oppgaver elektronisk på disse sidene.
Alle studentene har tilgang til Office 365. Dette gir studentene mulighet til å benytte en
samhandlingsplattform som gir tilgang til epost, mulighet for å dele og samarbeide om dokumenter,
samt kommunisere med hverandre med både lyd og bilde.
Studiet krever at studentene har grunnleggende IKT-ferdigheter og behersker standard programvare.

５. Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet
for studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.

I tabell 4 gis en oversikt over alle emner som inngår i BPA og ÅPA med beskrevne undervisnings-,
lærings- og vurderingsformer som blir benyttet. Nedenfor forklares hvorfor de ulike formene er valgt,
med utgangspunkt i LUB for studieplan for BPA.
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Tabell 4

Individuelt skriftlig arbeid med
veiledning
Obligatorisk gruppearbeid med
veiledning

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

Muntlig presentasjon med
studentbasert veiledning
Skoleeksamen
Hjemmeeksamen

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

x
X

Bacheloroppgave

Samstyring og samskaping

Flernivåstyring og europeisering

Innføring i org- og ledelsesteori

Prosjektledelse

Offentlig rett

Økonomistyring i offentlig sektor
X

Implementering av offentlig reform

X

Kommunikasjon og prosessledelse

Undervisning i klasserom

Samfunnsvitenskapelig metode

Offentlig politikk og administrasjon

Emner

Dannelsessemester

Undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer på ulike emner

X
X

oppgave med karakter
X

X

Muntlig eksamen
X

X

Undervisning i klasserom er den basale undervisningsformen i alle emner, for å gi studentene
mulighet til å forstå og gjøre det lettere for dem å navigere i fagstoffet. I dette inngår
teknologibasert undervisning i enkelte emnersom Kahoot og Slido, hvor formålet er å øke
studentaktiviteten. Disse undervisningsformene knytter seg til LUB 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.5, 3.1,
3.2, 3.3, 3.6, 3.7. Undervisning som trenger PC med programvare er aktuelt først og fremst for
dannelsessemester og samfunnsvitenskapelig metode, hvor det læres kildesøk og biblioteksøk,
statistisk dataanalyse samt i økonomistyring, hvor det er hovedvekt på SSB-verktøyet Kostra.
Undervisningen i datalab knytter seg særlig til LUB 1.5, 2.4, 2.5.
Individuelt skriftlig arbeid med veiledning er nødvendig for å trene opp evnen til å føre skriftlige
resonnement. Dette knytter seg særlig til LUB 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.2 3.4, 3.5, 3.7.
Obligatorisk gruppearbeid med veiledning er nødvendig av samme årsak som individuelt skriftlig
arbeid, men her med tilleggselementet at man må samarbeide med andre. Grunnlaget for dette er
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både økt læringseffekt ved samspill med medstudenter, men også for å trene evnen til samarbeid og
løse oppgaver sammen med andre, som er en nødvendig kompetanse i både arbeidsliv og videre
studier. Dette knytter seg særlig til LUB 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6
Muntlig presentasjon med studentbasert veiledning dreier seg om å trene opp evnen til å både gi og
motta tilbakemelding på faglig arbeid fra andre. Dette er nødvendig kunnskap for både arbeidsliv og
senere studier. Dette knytter seg særlig til LUB 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.
Skoleeksamen benyttes i enkelte emner for å være en testarena for grunnleggende kunnskap i visse
emner, for å teste studentens evne til å levere faglig kvalitet under tidspress, og for å skape variasjon
i vurderingsformene. Dette knytter seg særlig til LUB 1.1, 1.2, 1.6, 3.3, 3.4, 3.5.
Hjemmeeksamen benyttes i enkelte emner for å teste studentens evne til å levere faglig kvalitet
under tidspress, men med tilgang til de hjelpemidler som vanligvis er tilgjengelig i en forsknings- eller
arbeidssituasjon. Hjemmeeksamen er også en metode for å skape variasjon i vurderingsformene.
Hjemmeeksamen knytter seg særlig til LUB 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.
Oppgave med karakter benyttes av samme grunn som hjemmeeksamen beskrevet overfor, men hvor
tidspresset ikke er så overhengende. Dette gir studenten anledning til å jobbe over noe lengre tid
med en gitt eller selvstendig problemstilling, og illuderer situasjoner som oppstår både i arbeidslivet
og i senere forskningsarbeid. Flere slike oppgaver er lagt senere i studieløpet, fordi erfaring er en
fordel ved selvstendig arbeid over tid, hvor bacheloroppgaven står i en særstilling.
Obligatorisk skriftlig arbeid knytter seg særlig til LUB 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.
Muntlig eksamen gjelder enkelte emner for å skape variasjon i vurderingsformen, og fordi muntlig
framføring også er en viktig egenskap som illuderer senere arbeids- og forskningssituasjon. Muntlig
eksamen knytter seg særlig til LUB 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.
Summen av de ulike lærings- og vurderingsformene forutsetter studenter som engasjerer seg i
læringsprosessen, både i undervisningssituasjon på samling, individuelt arbeid mellom samling, og
gruppearbeid på samling og mellom samling. Studentenes selvstendige arbeid blir mer vektlagt
underveis i studieløpet, slik at det forventes mer selvstendighet i semester 5 og 6. Derfor er
studentbasert veiledning til hverandre vektlagt mer her, fordi denne læringsformen forutsetter mer
selvstendige studenter.

６. Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.

Fagmiljøet er involvert i forskningsprosjekter og utviklingsarbeid som er sammenfallende med mange
av temaene som inngår i BPA. Fagstabens egen forskning er en del av pensum der det naturlig hører
hjemme, blant annet Espen Leirset sine studier i lokalpolitikk, som er en del av pensum i Offentlig
administrasjon og politikk, Knut Ingar Westerens studier i samhandlingsreformen, som en del av
pensum i økonomistyring i offentlig sektor, og Berit Vannebos studier, som en del av pensum i styring
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og samarbeid på tvers. Alt pensum vil være basert i vitenskapelig litteratur, supplert med aktuelle
rapporter som viser anvendt bruk av teorier.
I emnet Implementering og analyse av offentlige reformer vil det hentes inn gjesteforelesere fra
kommunal og statlig forvaltning eller lokal og sentral politikk, som kan formidle aktuelle
problemstillinger. Se nærmere beskrivelse i emneplanen. Basert på problemstillinger fra disse
gjesteforeleserne, vil studentene inngå i en faglig diskusjon hvordan problemstillingene kan løses og
håndteres. På denne måten vil bacheloroppgaven være et selvstendig utviklingsarbeid som
studentene kan knytte til aktuelle problemstillinger i arbeidslivet.
Studentene vil gjennom dialog og kontakt med fagmiljøet som underviser på BPA, bli en del av et
forskningsmiljø som holder seg faglig oppdatert og utvikler seg ved deltagelse på nasjonale og
internasjonale forskningskonferanser.

７. Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
I emnet flernivåstyring og europeisering vil det bli arrangert en studietur til Brussel, hvor studentene
får innblikk i sentrale institusjoner i EU, hvordan disse har betydning for Norge, og bli oppdatert med
faglige perspektiver fra norske byråkrater i EU-kommisjonen, fra Trøndelags Europakontor, fra ESA og
fra den norske delegasjonen til EU. Studieturen vil inneholde en skriftlig oppgave som skal vurderes
som bestått eller ikke bestått av emneansvarlig. Studieturen vil ikke være obligatorisk, men sterkt
anbefalt. For de studentene som ikke kan delta, vil det bli gitt obligatorisk oppgave som kan løses
hjemmefra. Denne oppgaven vil ha et større omfang enn for de som deltar på studieturen.
Fagmiljøet har løpende dialog med Mittuniversitets studieprogramansvarlige for forvaltningsstudiet.
Siden studiet ikke er i gang, er det ikke avtalt hvordan samarbeidet skal foregå, men en ide som har
vært drøftet med fagkolleger i Østersund er en årlig studentkonferanse som alternerer mellom
Østersund og Levanger. Her kan studentene presentere sitt arbeid overfor hverandre, og studiene
kan trekke veksler på hverandres fagmiljøer med felles foredrag for norske og svenske studenter.
Dette gir den fordelen at man får et komparativt, internasjonalt blikk som er lett tilgjengelig og en
mye benyttet samarbeidspartner med Nord Universitet i Trøndelag. En slik tur kan gjøres
obligatorisk for studentene såfremt universitetet bidrar til å dekke merkostnadene for
studentene.
Studiet vil også ha internasjonal litteratur på pensum, som gir studentene ytterligere internasjonalt
overblikk, og setter Norge i en komparativ sammenheng. Dette begrunnes fra to forhold: For det
første fordi norsk faglitteratur ikke er tilgjengelig, og fordi emnene har en naturlig internasjonal
komponent, noe som særlig gjelder for kurset i flernivåstyring og europeisering, som dreier seg om
nettopp Norges rolle i forhold til andre land. Eksempel på internasjonale referanser nedenfor,
hentet fra emnene Styring og samarbeid på tvers, Flernivåstyring og europeisering og Reformer og
policy analyse:
Brandsen, T., Steen, T. & Verschuere, B (Eds.) (2018). Co-production and co-creation. Engaging
citizens in public services. London: Routledge.
Torfing, J., B. G. Peters, J. Pierre and E. Sørensen. 2012. Interactive Governance. Advancing the
Paradigm. Oxford: Oxford University Press.
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Ladrech, Robert (2010), Europeanization and National Politics, Palgrave Macmillan, s. 1-91
Wiener, Antje & Diez, Thomas (2009), European Integration Theory, 2. utg., Oxford, s. 25-90
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Winter, Søren og Vibeke Lehmann Nielsen (2008): Implementering af politik. København: Hans
Reitzels forlag

８. Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.

Studieprogrammet er tilpasset utveksling i semester 4, hvor det aksepteres et bredt utvalg av kurs.
Dette betyr at studentene kan velge bredt blant fakultetets utvekslingsavtaler, og vil få godkjent kurs
med en samfunnsvitenskapelig/økonomisk/juridisk innretning.
Alle emner i BPA vil være åpne for innreisende studenter som snakker skandinavisk språk, forutsatt
at de tilfredsstiller de faglige forkunnskapskravene. Fagmiljøet ved BPA ønsker på sikt utvikle et felles
engelskspråklig semester i samarbeid med andre utdanninger ved FSV, for å øke innvekslingen av
engelsktalende studenter. Dette må være en del av en strategisk satsing i fakultetet.
Nord universitet har en Erasmus-avtale om utveksling med Mittuniversitet (MIUN) (se vedlegg 5a.
Erasmus avtale). For BPA er det tilrettelagt for utveksling i fjerde semester Denne avtalen inkluderer
særskilt tilbud om utveksling til MIUNs studenter. MIUN ligger geografisk nært Nord Universitet, og
det er interessant å samarbeide med dem både når det gjelder studentutveksling, men også øvrige
internasjonaliseringstiltak, beskrevet overfor. Studietilbudet MIUN arbeider med å utvikle og tilpasse
sitt program utover høsten 2019, så detaljene for når utveksling passer for deres studenter er ikke
klarlagt ennå. Våre studenter kan velge mellom følgende kurs i fjerde semester ved MIUN, som
forhåndsgodkjennes i BPA (listen er ikke uttømmende):
•
•
•
•
•
•
•
•

Psykologi GR (A), Individ, risk, kris och trauma, 15 hp
Statsvetenskap GR (A), Uppbyggnad av offentlig förvaltning för risk och krishantering,
samt politiskt beslutsfattande vid kriser i samhället, 15 hp
Juridik GR (A) EU-rätt 7,5 hp
Statsvetenskap GR (A) Offentlig förvaltning i ett internationellt perspektiv 7,5 hp
Statsvetenskap GR (B) Självständigt arbete 7,5 hp
Juridik GR (A) Offentlighet och sekretess 7,5 hp
Nationalekonomi (A) 30 hp
Arbetslivets sociologi, 30 hp

Nord universitet har også en avtale om studentmobilitet med Augsburg University i Minneapolis. FSV
har god erfaring med utveksling av studenter på bachelorgradsstudiet i HRM til Augsburg. Vi har
sjekket emneporteføljen, og Augsburg har emner som er høyst relevante for bachelorgradsstudenter
i Public Administration. Vi har en pågående e-postkorrespondanse med Augsburg vedr. mulig
utveksling av studenter fra BPA, og vi har fått positive tilbakemeldinger på at studentene tilknyttet
vår kommende BPA vil være velkomne på utveksling til Augsburg.
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Vedlegg til krav til studietilbudet:

Vedlegg nr.

Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet

Studieplan
Avtaler om internasjonalisering
Avtaler om studentutveksling (juridisk bindende)
Leieavtaler og andre avtaler dersom institusjonen tar i bruk infrastruktur
eksternt

1 og 2

Signert(e) praksisavtale(r)

Ikke aktuelt

5
Ikke aktuelt
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Krav til fagmiljø
Krav i forskrift fra kunnskapsdepartementet om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning og fagskoleutdanning
(studietilsynsforskriften § 2-3)

1. Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall
studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.
Fagmiljøets størrelse
Fagmiljøet som er tilknyttet studietilbudet består av vitenskapelig ansatte ved FSV. 11 personer utgjør
fagstaben per juni 2019, og av disse er det to professorer, fem førsteamanuensiser og fire
universitetslektorer. De fire lektorene er i kompetanseløp, og planlegges å være ferdig med doktorgrad
innen emnestart, slik at de vil være antatt kvalifisert som førsteamanuensis når studiet er i løp.
I tabell 6 er det estimert fordelingen av arbeidskraft fra fagstaben, som er estimert til en total ressursbruk på 5,57 årsverk.
En tredel av bacheloren består av kurs som er felles med andre studieprogram, som sosiologi og HRM, som fakultetet alt
tilbyr. To tredeler av kursene er særskilt utviklet for BPA, hvorav alle bortsett fra ett er obligatorisk. 30 studiepoeng er
definert som valgbare emner, som er tilpasset utveksling eller mulighet for å velge fra FSVs øvrige fagportefølj
FOU-arbeid som er relevant for studiet i Public Administration i tabell 6 er en stipulering av
forskningsarbeidet, basert på erfaring de siste år.
Fagmiljøets sammensetning og kompetansemessige stabilitet
BPA er en bachelor som passer godt inn i fagprofilen til FSV og fagstaben ved fakultetet, hvor en stor
del av de ansatte innen fra flere faggrupper har fagkompetanse til undervisning og veiledning. Dette
gjelder både ansatte i faggruppa for ledelse og innovasjon, for velferdsgruppa og i fagmiljøet for
internasjonale relasjoner. Dette indikerer at fagmiljøet for BPA tar del i et fagmiljø som er større enn
bare de som underviser i BPA, og passer godt inn i et større samfunnsvitenskapelig miljø. Dette tilsier
både fleksibilitet, og at rekruttering av ytterligere fagpersonell er lettere, da man kan tilby et
fagligsamfunnsvitenskapelig fagmiljø med høy første- og toppkompetanse.
Tidligere HiNT drev også tre studieprogrammer innen Offentlig administrasjon og ledelse siden 1990tallet og fram til fusjonen, og selv om en del av fagstaben nå er pensjonert, er det flere igjen fra denne
perioden som har erfaring med denne typen studier.
Det er høsten 2019 tilsatt enda en ny førsteamanuensis i juridiske fag (Eivind Junker) ved fakultetet,
som har en fagprofil som passer meget godt til BPA. Dette gjør at det juridiske fagmiljøet framstår
som mindre sårbart. Det er for øvrig tilgang på tilsvarende kompetanse ved campus Bodø, slik at det
er tilgang på faglig kapasitet dersom et uforutsett behov skulle oppstå. Innen økonomifaget er det
behov for mer kompetanse, og det er planer på fakultetet om å tilsette fagpersoner med økonomisk
kompetanse.

Hensyntatt studiets egenart synes fagmiljøet tilknyttet studietilbudet å ha en størrelse som står i
forhold til antall studenter, men det vil også være behov for tilsetting av minst én fagperson,
fortrinnsvis en statsviter med en forvaltningsprofil og en forvaltningsjurist (en førsteamanuensis i
rettsvitenskap har blitt tilbudt stilling fra 01.08.2020). Rekruttering vil igangsettes studieåret 20192020. Det vil også være behov å tilsette en økonom på lengre sikt etter hvert som den aktuelle
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fagpersonen slutter på grunnlag av pensjonsalder.

Ansatte som
bidrar faglig

Stillingsbetegnelse

Oversikt over fagmiljøets
ansvarsområder og
oppgaver i studiet

Relevant kompetanse

(emneansvar, undervisning,
veiledning, FoU/KU, faglig
ledelse etc).

Knut Ingar
Westeren

Professor

•

•

•

Emneansvarlig for
emnet xx
Veiledning

Knut Ingar Westeren har
omfattende publiseringer nasjonalt
og internasjonalt innen styring av
helsereformer og
kunnskapsøkonomi...
Hild Rønning har forsket på
forvaltningsloven og skjønnsbruk
med utgangspunkt i politisektoren.
Anne Tjønndal forsker aktivt på
flere områder innen området sport
og sosiologi, og publiserer også
innen metode.
Berit Vannebo har forsket på
reformer og ledelse i barnehage,
samt betydningen av sosialt
entreprenørskap.

Hild Rønning

Førsteamanuensis

•

FoU

•

Anne Tjønndal

Førsteamanuensis

•

Undervisning

•

Berit I
Vannebo

Førsteamanuensis

•

•

Robert Bye

Førsteamanuensis

•

•

Cathrine
Thorhus

Universitetslektor

•

•

Espen Leirset

Universitetslektor

•

•

Steffen Borge

Professor

•

•

Anne Kamilla
Lund

Universitetslektor

•

•

•

•

Annelin Seppola

Årsverk

5,57

Cathrine Thorhus er i
kompetanseløp for doktorgrad, og
skriver om barnevernets
praksisformer, som også er BPArelevant.
Espen Leirset er i skrivende stund i
sluttfasen på sitt
doktorgradsarbeid, som dreier seg
om politiske prosesser og forholdet
mellom politikk og administrasjon i
norske og danske kommuner.
Har nettopp ferdigstilt doktorgrad
med tema om ledelse av
kunnskapsarbeidere
Annelin Seppolas
forskningsområder er
velferdsstatens organisering og
virkemåte, lokaldemokrati og
europeisk integrasjon.
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２. Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
Om lag halvparten av fagstaben har kurs i universitetspedagogikk. Nær alle har lang erfaring i
undervisning, som gjør at den samlede utdanningsfaglige kompetansen vurderes som
tilfredsstillende. De deler av fagstaben som har lite erfaring og ikke har formell pedagogikkutdanning, vil være en del av institusjonens generelle kompetansehevingsplan innen
universitetspedagogikk og bruk av digitale hjelpemidler. (viser til vedtak i sentralt UU 26.oktober
2017).
I det følgende synliggjøres fagstabens utdanningsfaglige kompetanse. Det vises for øvrig til vedlegg 6,
som er et samledokument med alle fagansattes CV

Navn
Tjønndal, Anne
Vannebo, Berit
Irene
Westeren, Knut
Ingar

Antall NVIpublikasjoner
Nivå 1
Nivå 2
11
8
12

Publikasjonspoeng

Antall NVIPublikasjonspoeng
publikasjoner
Nivå 1
Nivå 2
Total
Total
3
10,12
3
14
13,12
1
5,18
1,5
9
6,68
2

8,89

4,29

14

13,18

Utdanningsfaglig
Ansatte
som bidrar utdanning
faglig

Utdanningsfaglig erfaring

Espen
Leirset

Sju års erfaring som foreleser på samlingsbaserte studier på
bachelor- og masternivå innen samme fagområde, ved Nord
Univ og NTNU.

Nei

Universitetslektor 2 ved NTNU, som foreleser og veileder på
studiet i Master of Public Administration (MPA) (siden 2017)
Universitetslektor 2 ved Dronning Maud (DMMH) i 2015-2016
innen tema Styring og forvaltning i barnehagesektoren
Programansvarlig for årsstudiet i Kommunal økonomi og
ledelse 2012-2018
Programansvarlig for MPA ved HiNT/HiST 2013-2016
Annelin
Seppola

Universitetspedagogikk, Foreleser og veileder på studiet i Globalisering og internasjonal
bestått vår 2019
politikk (IN107), forelesninger om EU/EØS
Foreleser og emneansvarlig på emnet Development Theories
and the Norwegian Model (S0122)
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Anne
Tjønndal

Forskningsgruppeleder for forskningsgruppe «Idrett og
Har kurs i
universitetspedagogikk samfunn», Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.
fra NTNU (2014)
Mye brukt som ekstern sensor i emner innen idrettsvitenskap
Tar nå veilederkurs for og vitenskapelig metode (kvalitativ og kvantitativ) på bachelor
og masternivå ved NTNU, Trondheim.
PhD veiledere
(samarbeid mellom UiA
Mye brukt som gjesteforeleser innen idrettsvitenskap og
og Nord universitet
vitenskapelig metode på master og bachelornivå ved NTNU og
UiT.
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Berit
Vannebo

Course in university
pedagogy, Center for
Teaching Excellence,
Northwestern
University, Illinois,
USA. (tilsvarer norsk
kurs I
universitetspedagogikk
)

Bred undervisningserfaring fra 2012 og fram til i dag. Et utvalg,
hvor alle er fra siste fem år:
Lecturer, SOC1001, Classical and Modern Sociological Theory
Lecturer, SOC 5000 Social Science Research Design, Methods
and Analysis.
Lecturer SOC9002. Qualitative Methods and Critical Inquiry.
PhD-course
Lecturer, Strategic Leadership, Masters in Leadership in ECECs
Lecturer, SOC 320 Social Capital, Power and Social
Entrepreneurship
Lecturer, SOC 310 Sociological Theory and Sociological Topics
Lecturer, SOC 375 Bachelorseminar and Thesis
Lecturer, SOC 106 Modernization and Modernity
Lecturer, MPA 62 Social Science Research Methods, Master of
Public Admin

Anne
Kamilla
Lund

Erfaring med formidling og presentasjon fra forskningsarbeid.
Nei

Knut Ingar Nei
Westeren

Vår 2019 var jeg universitetslektor med emneansvar for
projektledelse. Desuden underviste jeg på MKL og vejledte
bachelorstudenter.
Nord-Trøndelag University College: Economics, Regional
science, Public economics, Municipal economics, Resource
economics, Industrial economics and knowledge management.
All the above mentioned courses are taught both at the
bachelor and master level.
The Norwegian University of Life Sciences: Regional science,
Resource economics, Regional policy.
University of Minnesota, Department of Applied Economics:
Regional Economics (5000/8000-level, a combined master and
PhD course)
Copenhagen Business School: Master in Public Administration,
Master in Knowledge Management

Robert
Bye

Planlegger kurs i
universitetspedagogikk
i løpet av de neste to
årene
29

9 - Bachelor i Public Administration (og reakkreditering av årsstudium) - 18/03774-31 Akkreditering 2019 - Bachelor i Public Administration (og reakkreditering av årsstudium) : Søknad om akkreditering - bachelor og årsstudiet i Public Administration

Cathrin
e
Thorhus
Thor
Atle
Thøring

Høgskolepedagogikk
(HiNT/HiST/DMMH)

Hild
Rønning

PPU

August 2017 Frikjøp fra undervisning grunnet kvalifiseringsløp
Undervisning fram til august 2017:
Undervisning i sosiologi (årsstudiet, veiledning på
bacheloroppgaver)
Fagkoordinator/undervisning i offentlig administrasjon og
ledelse (emnene organisasjon og ledelse og prosjektledelse)
Undervisning i fagene etikk og samfunnsansvar og organisasjon
og ledelse på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon
Undervisning i samfunnsvitenskapelig metode
Undervisning i organisasjonsteori
Undervisningserfaring ved Politihøgskolen avdeling Bodø fra
august 1999 til dd (100 %)
Deltagelse i utviklingsarbeid ved Politihøgskolen gjennom alle
år siden 1999

Nord universitet tilby et emne i universitetspedagogikk. Universitetspedagogikk er et basiskurs som
skal gi kunnskaper om sentrale emner innen undervisning, læring, veiledning og bruk av digitale
verktøy. Kurset er et sentralt tiltak i institusjonens strategi for å videreutvikle universitetet som
utdanningsinstitusjon gjennom å styrke de ansattes undervisning, veiledning og deres evne til kritisk
refleksjon om og evaluering av egen og andres profesjonsutøvelse. Kursets fokus er deltakernes egen
undervisning og veiledning, og kunnskapsutviklingen skjer gjennom at deltakerne får reflektere over
planlegging, gjennomføring og vurdering med utgangspunkt i det enkelte emnes/fags vitenskapelige
forutsetninger og egenart, i samarbeid med mentor og medstudenter. Dette skjer i en kontinuerlig
veksling mellom teori- og praksisorienterte element for å styrke utviklingen av en didaktisk praksis.
Kurset er bygd opp og videreutvikles i nært samarbeid med de enkelte fakultetene. Universitetet har
en god del digital kompetanse, både i IKT-avdeling og gjennom KOLT, som kommer de vitenskapelig
ansatte til gode. Det er laget flere nyttige ressurssider på intranettet, for eksempel for Inspera, der
det er tilgjengelig opplæringsvideoer og jevnlig tilbud om kurs. Fakultetet har egen Canvas-kontakt,
hvor de ansatte kan få hjelp ved behov.

３. Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
Ledelse og ansvar for utdanningene ved Nord universitet er beskrevet i kvalitetsstyringssystemet for
utdanningsområdet1.
Ved FSV har dekan det overordnede ansvaret ved et fakultet. FSV har i tillegg en prodekan utdanning,
med noe delegert ansvar fra dekan. Prodekan for utdanning er leder av det lokale utdanningsutvalget
ved FSV (UU-FSV). Utvalget består av alle studieprogramansvarlige og studierådgivere ved fakultetet,
samt sekretær fra administrasjonen. Hvert studieprogram har en studieprogramansvarlig. Årlige
revisjoner av studie- og emneplaner gjennomføres på fakultetet i perioden mai-oktober.
Studieprogramansvarlig har her et overordnet ansvar for at studieplanen som helhet gjennomgås, i
30

9 - Bachelor i Public Administration (og reakkreditering av årsstudium) - 18/03774-31 Akkreditering 2019 - Bachelor i Public Administration (og reakkreditering av årsstudium) : Søknad om akkreditering - bachelor og årsstudiet i Public Administration

henhold til de gjeldende krav for akkrediterte studietilbud, og forbereder dette inn som sak til lokalt
utdanningsutvalg i samarbeid med studieveileder. Lokalt utdanningsutvalg gir råd til dekan, som i
siste instans godkjenner eventuelle endringer i studieprogram
Faglig ledelse
Ansvarsområdene til studieprogramansvarlig ved Nord universitet er definert og beskrevet i
kvalitetsstyringssystemet ved Nord. Studiene vil bli midtveisevaluert og sluttevaluert av
studentene. SPA søker å etablere et studieprogramråd som behandler evalueringen, og
diskuterer hva som fungerer og hva som kan forbedres på studieprogrammet. Rådet tar
sikte på møte minst en gang per semester. Rådet vil bestå av SPA, studieveileder, to
representanter fra fagstaben, to studentrepresentanter samt to eksterne representanter
fra kommuner i omegn.
1

https://www.nord.no/no/om-oss/universitetet/kvalitetsystem

Følgende hovedpunkt for studieprogramansvarlig er der gitt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SPA har ansvar for å utarbeide og oppdatere studieplan, og sikre kvalitet og
studieprogramdesign iht. Studietilsynsforskriften §§ 2-2 og 2-3.
SPA har ansvar for å gjennomføre evalueringer som beskrevet i kvalitetssystemet, og
innhente informasjon fra relevante kilder.
SPA skal iverksette kvalitetshevende tiltak ved behov, som følge av mottatt informasjon.
SPA har sammen med faggruppeleder og dekan, ansvar for at studieprogrammet har høy
internasjonal kvalitet.
SPA har ansvar for at det er et mobilitetsvindu i studieprogrammet.
SPA skal etablere arenaer for å diskutere programmets utvikling, slik at fagmiljøet føler
eierskap til programmet.
SPA har ansvar for å legge til rette for tverrfaglighet og samspill med arbeidslivet, tilpasset
utdanningens egenart og læringsutbytte.
SPA skal legge til rette for at hele fagmiljøet bruker de mulighetene digitaliseringen gir til å
heve kvaliteten i utdanningen.
SPA skal årlig utarbeide studieprogramrapport som innspill til fakultetets kvalitetsrapport.
SPA har sammen med studierådgivere/studieveiledere og andre i administrasjon, et ansvar
for samhandling og arbeidsflyt i kvalitetsarbeidet tilknyttet studieprogrammet.
SPA må samarbeide med studiestedskoordinator/studieleder for å avklare ansvarsdeling i
kvalitetsarbeidet, der disse rollene er involvert.
SPA skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle
kvalitetskulturen på studieprogrammet.

Ansvaret for kvalitetssikring og utvikling av studiet vil være godt ivaretatt.

４. Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
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førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder
følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
Fagmiljøet består hovedsakelig av vitenskapelig ansatte ved FSV. 11 personer utgjør fagstaben per
juni 2019. 9 av disse er fast ansatt ved FSV. Ytterligere en har blitt tilbudt fast stilling som
førsteamanuesis fra 01.08.2020. De sentrale delene av studiet er statsvitenskap, økonomi og
juridiske emner, slik det er definert lenger opp Totalt 6 emner inngår i de sentrale delene av studiet.
Vi legger til grunn at det på disse emnene vil være minst førstekompetanse blant de
emneansvarlige.

a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av
minst 20 prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
Fagmiljøet består av vitenskapelig ansatte ved FSV. 11 personer utgjør fagstaben per juni 2019, og av
disse er det to professorer, fem førsteamanuensiser og fire universitetslektorer. De fire lektorene er i
kompetanseløp, og planlegges å være ferdig med doktorgrad innen emnestart, slik at de vil være antatt
kvalifisert som førsteamanuensis når studiet er i løp. Kravet om førstestillingskompetanse er godt
dekket.
Se for øvrig tabell 6 som eksplisitt viser hvordan kravet dekkes.

５. Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for
studietilbudets innhold og nivå.
Fagmiljøet har drevet variert forskning innenfor temaer som er relevante for studiet i Public
Administration. Espen Leirset er i skrivende stund i sluttfasen på sitt doktorgradsarbeid, som dreier
seg om politiske prosesser og forholdet mellom politikk og administrasjon i norske og danske
kommuner. Berit Vannebo har forsket på reformer og ledelse i barnehage, samt betydningen av
sosialt entreprenørskap. Knut Ingar Westeren har omfattende publiseringer nasjonalt og
internasjonalt innen styring av helsereformer og kunnskapsøkonomi. Annelin Seppolas
forskningsområder er velferdsstatens organisering og virkemåte, lokaldemokrati og europeisk
integrasjon. Cathrine Thorhus er i kompetanseløp for doktorgrad, og skriver om barnevernets
praksisformer, som også er BPA-relevant. Anne Tjønndal forsker aktivt på flere områder innen
området sport og sosiologi, og publiserer også innen metode. Hild Rønning har bistilling 2, og har
hovedstilling ved Politihøgskolen i Bodø. Hun har forsket på forvaltningsloven og skjønnsbruk med
utgangspunkt i politisektoren. Dette er eksempler på den mest relevante forskningen som utøves av
fagmiljøet, og som er relevant for BPA. Det henvises til fagmiljøets vedlagte CVer for mer detaljert
informasjon (vedlegg 6), i tillegg til vedlegg 7 som inkluderer en publikasjonsliste hvor det er valgt ut
publikasjoner som anses mest relevant for temaet i en BPA, totalt 40 publikasjoner som fagmiljøet
har vært involvert i. Det antas at dette tilfredsstiller kravet om dokumentert forskning for
studietilbudets innhold og nivå.
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６. Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i
nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.
Fagmiljøet deltar på nasjonale og internasjonale konferanser som er relevante for BPA. Deltagelse
her foregår ved presentasjon av faglige paper, og faglig diskusjon om problemstillinger i de ulike
paperne.
Konferansene som besøkes er blant annet Den nordiske kommuneforskerkonferansen (Norkom),
konferansen for Neon - Nettverk for organisasjonsforskning i Norge, PUBSIC (Innovation in Public
Services and Public Policy), European Sociological Association (ESA). Dette gir fagmiljøet nettverk som
gjør at forskningsfronten opprettholdes.
I tillegg har to av de ansatte bistilling ved NTNU, hvor de underviser på Master of Public
Administration-programmet der. Dette gir tilgang til ytterligere nettverk, herunder tilgang til faglig
nettverk gjennom en internasjonal sommerskole som tilbys i dette programmet.
2

Har fått tilbud om stilling ved FSV fra 01.08.2020. og takket i november 2019 ja til stillingen

Deltagelsen her er relevante for studiet fagstaben har kontakt med andre nordiske og europeiske
forskere, som gjør at undervisningen kan benytte gode eksempler og erfaring fra forskningsfronten.
Tema på alle de nevnte konferansene er forskning på, og utvikling av offentlig sektor, som er BPAs
hovedprofil.

Vedlegg nr.

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

CV for alle som inngår i studiets fagmiljø (CV-ene skal følge malen)

6

Publikasjonslister for de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist
Eventuell annen dokumentasjon på kunstnerisk utviklingsarbeid og/eller
faglig utviklingsarbeid.

7
-

Dokumentasjon på nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som
fagmiljøet deltar aktivt i
Dokumentasjon av opplæringsprogram for nettlærere

I søknad
Ikke relevant

Tabell 5: Forventet antall studenter ved studietilbudet
Antall studenter ved studietilbudet det søkes om

Studenter
totalt første
studieår

Studenter
totalt ved full
drift
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Antall fulltidsstudenter (BPA)

40

120

Antall deltidsstudenter (BPA)

0

0

Antall nettstudenter fulltid (BPA)

0

0

Antall fulltidsstudenter (Årsstudiet)

10

30

Antall deltidsstudenter (Årsstudiet)

0

0

Antall nettstudenter fulltid (Årsstudiet)

0

0

Kommentar:
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Tabell 6a: Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet
Tabell 6b: for fagmiljøet som bidrar med mer enn 0.1 årsverk i studiet
1

2

3

Ansatte
som bidrar
faglig

Stillings-betegnelse

Ansett-elsesforhold

Knut Ingar
Westeren

1

4

5

6

7

Faglige årsverk i studiet**

2

8

9

10

Årsverk i andre
studier

Undervisnings/veiledningsområde i studiet
(fagområde eller emne,
organiser slik at
kompetanse på sentrale
deler er tydelig)

Ekstern praksiserfaring6

oppgi studium og inst.
Navn4

Total3

U&V

FoU

0,48

0,28

0,2

Professor

Fast

Hild
Rønning

Førsteamanuensis

Fast fra
01.08.2020

Anne
Tjønndal
Berit I
Vannebo

Førsteamanuensis

Fast

0,4

0,13 0,27

Førsteamanuensis

Fast

0,7

0,28

0,2

0,2

Annet

Antall år

Har takket
ja til fast
stilling på FSV

0,4

Årstall

MKL 210 og 15 sp økonomistyring i
offentlig sektor
MKL 110 : 0,25
ECO 1010: 0,25
15 sp offentlig rett og
juridisk metode

ME118S Samfunnsvitenskapelig
metode
15 sp Styring og
SOS1001: 0,2
samarbeid på tvers –
SOS9002: 0,1
ME310S: 0,1
et governance
perspektiv
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Robert
Bye

Førsteamanuensis

Fast

0,48

0,18

0,3

Universitetslektor*

Fast

0,28

0,18

0,1

Universitetslektor*

Fast

0,95

0,5

0,3

Professor

Fast

0,6

Universitetslektor*

Midlertidig

0,66

0,66

Annelin
Seppola

Førsteamanuensis

Fast

0,55

0,21 0,34

Thor Atle
Thøring

Universitetslektor*

Fast

0,3

0,2

0,1

SUM

5,57

2,57

1,7

Cathrine
Thorhus
Espen
Leirset

Steffen
Borge
Anne
Kamilla
Lund

0,42 Master i 7,5 sp Kommunikasjon
kunnskapsledelse,
og prosessledelse
Nord
0,1 Ledelse og
personalarbeid
deltid, Nord
Ingen for tiden 7,5 sp Kommunikasjon
og prosessledelse
0,05
0,2 20 sp Offentlig politikk 9 år som
(SPA) NTNU, Master of
og administrasjon,10
nyhetsPublic sp Implementering og journalist,
Administration
analyse av offentlig
dekker
reform samfunn/
Tekstseminar
politikk
dannelsessemester 0,1
30 sp
dannelsessemester
Innovasjon i
Innføring i
tjenesteyting
organisasjons- og
0,03, HRM 0,03,
ledelsesteori +
org-ledelse Bodø
dannelsessemester+
0,14
prosjektledelse
BCS125 0,17
10 sp flernivåstyring
ME123 0,14
og EU/EØS
ME118 0,08
SO131 0,03
0,2

1999-2000
og 20052012

Dannelsessemester
(tekstseminar)

0,05

1) Aktuelle stillingsbetegnelser er beskrevet i FOR 2006-02-09 nr. 129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, kap.1.
2) Angi om personene har hovedstilling ved institusjonen eller ikke, og om ansettelsesforholdet er fast, midlertidig eller som timelærer (f.eks. H/Fast, H/Midl, IkkeH/Time). Hvis timelærer har
førstestillingskompetanse må dette angis i kommentarfeltet.
3) Med “totalt” menes her det totale årsverket (stillingsstørrelsen) som personen bidrar med i det omsøkte studiet. Dette skal så fordeles på hhv. U&V (Undervisning og veiledning), FoU/KU
(Forsknings- og utviklingsarbeid) og Annet (tekniske og administrative oppgaver av faglig karakter direkte knyttet til studiet). Innholdet i “Annet” kan om ønskelig spesifiseres i
kommentarfeltet.
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4) Oppgi antall årsverk i andre studier, presiser om det er ved egen eller ved en annen institusjon.
5) Her føres inn hhv. antall år med relevant praksiserfaring.
*Per dato universitetslektor, er i kompetanseløp, og estimert ferdig førsteamanuensis før kurset starter.
**Baserer seg på 23 timer undervisning/veiledning/sensur, som tilsvarer 1,3 prosent årsverk (1688 timer), per studiepoeng. I tillegg er bacheloroppgaver fordelt på Westeren, Vannebo, Bye,
Thorhus, Leirset, Lund, og Seppola, estimert 40 studenter delt på 7 fagansatte = 5,7 studenter per ansatt*25 timer per student=142,5 timer=0,074 pst årsverk

Tabell 6b: for fagmiljøet som bidrar med mindre enn 0.1 årsverk i studiet
1

2

Ansatte som
bidrar faglig

Stillingsbetegnelse

3
Ansett-elsesforhold

9

10

Formell
pedagogisk
kompetanse3

Undervisnings-/veilednings- område i
studiet

11
Ekstern praksiserfaring

Antall år

4 stk

Rådmenn,
ordførere,
gjesteforelesere kommunalsjefer,
andre offentlige
ledere

Gjesteforeleser

Årstall

Det planlegges rekruttering av
fire gjesteforelesere til emne i
reformanalyse i sjette
semester, se kommentar
under

Kommentar:
Gjesteforeleserne rullerer fra år til år, men felles er at de skal ha lederstilling i en offentlig virksomhet, fortrinnsvis en kommune, og presentere “real life”problemstillinger som studentene skal benytte teoretiske verktøy til å besvare. Gjesteforelesningene vil være under faglig ledelse av emneansvarlig, men det vil være
behov for et budsjett på inntil 40.000 kr for å rekruttere gjesteforelesere og dekning av kostnader.
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AKKREDITERING 2019 - ÅRSSTUDIUM I LUFTFARTSLEDELSE
Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å akkreditere (endelig godkjenning) av
studieplan med tilhørende dokumentasjon for årsstudium i luftfartsledelse.
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Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
etablering og akkreditering av nytt studieprogram (rektorvedtak 15/01015-13 den 18. mars
2016 og justert ved rektorvedtak 19/00440-1 den 6. februar 2019).
Årsstudium i luftfartsledelse ble etablert av styret 26. juni 2019 (sak 56/2019) med følgende
vedtak;
1. Styret for Nord universitet godkjenner etablering av følgende nye studieprogram for
studieåret 2020-2021:
a. Lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse 1. – 10. trinn
(60 studiepoeng, FLU)
b. Årsstudium i luftfartsledelse (60 studiepoeng, HHN)
c. Bachelor i Public Administration (180 studiepoeng, FSV)
d. Master i ledelse/Master in Management (120 studiepoeng, HHN)
e. Master i helsevitenskap (120 studiepoeng, FSH)
2. Styret delegerer til rektor å godkjenne om det eventuelt i stedet for én felles Master i
helsevitenskap skal etableres to masterprogram: Master i sykepleie og Master i
helsevitenskap.
3. Det er en forutsetning for etablering og utlysing av studieprogrammene at rektor
etter en akkrediteringsprosess kan godkjenne at studieprogrammene oppfyller
NOKUTs akkrediteringskrav. 4. Det er en forutsetning for etableringen at kostnadene
ved utvikling og igangsetting av studieprogrammene, dekkes innenfor fakultetenes
egne budsjettrammer.
Kort om studiet:
Årsstudium i luftfartsledelse er et årsstudium på deltid over to år. Normert studiebelastning
pr semester er 15 studiepoeng. Studiet består av fem emner; de to første emnene (til
sammen 30 studiepoeng) er innenfor markedsføring, strategi, organisasjon og ledelse, mens
de tre siste emnene (tilsammen 30 studiepoeng) er innenfor luftfartsfag.
De sentrale delene av studiet er luftfartsemnene i de to siste semestrene.
Studiemodell:
1. semester
Høst

Markedsføring og
strategi (15
studiepoeng)

2. semester
Vår

Organisasjon og
ledelse (15
studiepoeng)

3. semester
Høst
Luftfartens
organisering og
betydning (7,5
studiepoeng)
Luftfartens utvikling
(7,5 studiepoeng)

4. semester
Vår

Ledelse av
luftfartsorganisasjoner
(15 studiepoeng)
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Studieprogrammets læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
• har bred kunnskap om organisering og ledelse av foretak, identifisering av en bedrifts
markedsutfordringer og mulige løsninger på disse. Kunnskapen skal spesielt knyttes
til luftfartsorganisasjoner.
• skal kjenne til organisasjonsteorier og teorier for markedsføringsledelse generelt og
innenfor luftfart spesielt.
• skal være i stand til å orientere seg i faglitteratur for å kunne holde seg faglig
oppdatert på problemstillinger knyttet til utfordringer i og ledelse av organisasjoner
generelt og luftfartsorganisasjoner spesielt.
• Skal kjenne til luftfartens nære historie, dens utvikling, internasjonale reguleringer og
betydningen i dagens globaliserte samfunn.
Ferdighet
Kandidaten:
• kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning på praktiske og
teoretiske problemstillinger innenfor en organisasjon generelt og en luftfartsorganisasjon spesielt.
• kan reflektere over egne beslutninger på et problem og kunne diskutere og eventuelt
justere denne i en faglig diskusjon med andre.
• kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om utfordringer i
organisasjoner og knytte dette til en luftfartsfaglig problemstilling.
• kan beherske teoretiske modeller på problemstillinger i en nasjonal eller
internasjonal luftfartsorganisasjon.
Generell kompetanse
Kandidaten:
• har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i en luftfartsorganisasjon
og hvordan disse kan håndteres på en fornuftig måte.
• kan alene eller sammen med andre planlegge og gjennomføre enkle utredninger i
tråd med etiske krav og retningslinjer.
• kan formidle sentralt fagstoff knyttet til ledelse og luftfartsfaglige problemstillinger
både skriftlig, muntlig.
• kan utveksle synspunkter med personer i luftfartsnæringen og delta i diskusjoner om
utvikling av god praksis knyttet til luftfartsrelaterte utfordringer.
• kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i luftfartsnæringen både nasjonalt og
internasjonalt

Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden:
Etter tilråding fra utdanningsutvalget ved Handelshøgskolen vedtok dekan ved
Handelshøgskolen å søke akkreditering av det nyetablerte Årsstudium i luftfartsledelse i
dekanvedtak datert 10.09.2019. Etter tilbakemelding fra saksbehandler ble det sendt en
revidert søknad datert 18.10.2019 og ytterligere kommentarer i eget notat datert
01.11.2019, dette er lagt til i saken.
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Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften:
Nedenfor følger vurdering av oversendt reakkrediteringssøknad og tilhørende
dokumentasjon. Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning
til denne. Veiledninga er bygd opp med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften;
1) veiledning, 2) krav til hva søknaden minst skal inneholde og 3) oversikt over nødvendige
vedlegg. Veiledninga består ikke av alle delene for samtlige paragrafer.
I oversikten nedenfor er det lagt vekt på saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs
veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT).
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler
med tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt,
vise studiets innhold, oppbygging og progresjon samt
muligheter for studentutveksling.

OK

§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i
samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
for livslang læring, og studietilbudet skal ha et
dekkende navn.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha
tydelig relevans for videre studier og /eller
arbeidsliv.

Samsvar med NKR: OK

OK

Dekkende navn: OK
Faglig oppdatert: OK
Relevans for videre studier: OK
Relevans for arbeidsliv: OK

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være
på 1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og
infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
Det skal legges til rette for at studenten kan ta en
aktiv rolle i læringsprosessen.
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for
internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets
nivå, omfang og egenart.

OK
OK

Undervisning/læring/vurdering:
OK
Aktiv rolle: OK
OK
OK
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(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha
ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en
størrelse som står i forhold til antall studenter og
studiets egenart, være kompetansemessig stabilt
over tid og ha en sammensetning som dekker de fag
og emner som inngår i studietilbudet.
(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med
et definert ansvar for kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling av studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til
studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling
ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene
av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med
førstestillingskompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive
forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og
faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise til
dokumenterte resultater med en kvalitet og et
omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til
en grad skal delta aktivt i nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk som er
relevante for studietilbudet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal
fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen
må sikre at praksisveilederne har relevant
kompetanse, og erfaring fra praksisfeltet.

Størrelse: OK
Kompetansemessig stabilt: OK
Sammensetning: OK
OK
OK

Hovedstilling: OK
Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK
Krav til kompetansenivå: OK

OK

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt
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Kommentarer
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering
§ 2.1.1: Aktuelle krav i lov og forskrifter:
Studiet er vurdert til å tilfredsstille alle krav i Lov om universitetet og høyskoler med
underliggende forskrifter. Studiet er ikke underlagt nasjonale retningslinjer eller
rammeplaner.
Studiet er definert å være et grunnstudium som bygger på videregående opplæring, jfr.
Forskrift om opptak til høgre utdanning § 1-1, 2. ledd, og har generell studiekompetanse.
Opptak og rangering av kvalifiserte søkere til studiet følger reglene i opptaksforskriften. De
som søker opptak på grunnlag av realkompetanse følger de generelle kravene til Nord
universitet, mens Handelshøgskolen har definert hva slags erfaring som tilfredsstiller kravet
til relevant praksis.
§ 2.1.2: Informasjon om studietilbudet skal være korrekt:
Studiemodellen er lettfattelig og viser tydelig hvilke emner som inngår i studiet til hvilket
tidspunkt. Det er samsvar mellom innhold i studieplanen med emnebeskrivelser og søknad
om akkreditering.
I søknaden er det beskrevet at studentene i årsstudiet kan søke overgang til bachelor i
økonomi og ledelse. Dette er ikke korrekt. Studentene kan imidlertid søke opptak på ordinær
måte, og deretter søke om godskriving av emnene i årsstudiet. Dette skal rettes opp i
studieplanen.
Informasjonen om studietilbudet er ellers korrekt.
§ 2.2 Krav til studietilbudet
§ 2.2.1: Studiet skal ha overordnet læringsutbytte i samsvar med NKR og ha et dekkende
navn:
I tabell 1 i søknaden har fakultetet oppstilt læringsutbyttet for årsstudiet, sammenlignet med
NKR og begrunnet valg av læringsutbyttebeskrivelser.
Her fremgår det klart at læringsutbyttet på programnivå er i samsvar med NKR. Selve
læringsutbyttebeskrivelsen synes å være velbegrunnet, selv om enkelte av begrunnelsene
nok egentlig er beskrivelser av inngangskompetanse snarere enn begrunnelse for valget i seg
selv.
Navnet Årsstudium i luftfartsledelse er dekkende for innhold og omfang av studiet.
§ 2.2.2: Studiet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/eller
arbeidsliv:
I søknaden fremgår det at studiet er rettet mot et bredt spekter av studenter, men vil nok ha
særlig interesse for personer som allerede arbeider innen luftfartsnæringen. Studiet i seg
selv gir ingen spesifikk yrkeskompetanse, men kandidatene vil i kombinasjon med annen
utdanning/erfaring være attraktive for lederstillinger i luftfartsnæringen.
Årsstudiet er ikke et gradsgivende studium, men søknaden redegjør godt for hvordan
årsstudiet kan benyttes i andre studier.
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Studiet er forankret i Handelshøgskolens forskningsmiljøer innen transportøkonomi, ledelse
og markedsføring. Disse miljøene består av aktive forskere på fagfeltet som sikrer at studiet
til enhver tid vil være faglig oppdatert. Det fremgår også at Handelshøgskolen har nær
kontakt med luftfartsnæringen og ressurspersoner herfra vil bidra i undervisningen, som
igjen vil sikre at studiet er faglig oppdatert.
Studiet er, og har en plan for å være, faglig oppdatert og har en tydelig relevans for videre
studier og arbeidsliv.
§ 2.2.3: Studiets samlede arbeidsomfang skal være på 1500-1800 timer pr år:
I tabell 2 fremgår det at samlet tidsbruk for studiet er 1600 timer pr år på fulltid.
Tidsestimatet er basert på at studiet er samlingsbasert noe som medfører at det kreves mye
selvstudium. Studiet er i all hovedsak teoribasert, noe som godt begrunner anslaget. I bolken
for eksamensforberedelser inngår også gjennomføring av eksamener.
Studiets samlede arbeidsomfang er innenfor kravene i tilsynsforskriften.
§ 2.2.4: Studiets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet i
studiet.:
Det er de tre luftfartsemnene som er definert som de sentrale delene av studiet. Disse er
lagt til siste halvdel av studiet. Første halvdel av studiet består av generelle innføringsemner
innen markedsføring, strategi, organisasjon og ledelse, noe som gir en god grunnpilar og
overgang til de spesielle luftfartsledelsesemnene.
Tabell 3 viser en klar kobling mellom læringsutbyttet på programnivå og de enkelte emnene i
studiet.
Studiet er samlingsbasert med fokus på teori og krever derfor ingen annen infrastruktur enn
det som alt finnes i undervisningsrommene på campus, nettilgang læringsplattformen
Canvas.
Studiets innhold, oppbygging og infrastruktur vurderes å være tilpasset læringsutbyttene i
studiet.
§ 2.2.5: Undervisnings- og lærings- og vurderingsformer skal tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen:
Alle emnene i studiet er teoriorienterte og har forelesninger som hoved-undervisningsform
for å formidle de sentrale delene av fagstoffet direkte til studentene. Forelesninger er en
studentpassiv undervisningsform, og det legges derfor opp til gruppearbeid hvor studentene
skal utfordres til diskusjoner over utvalgte tema og ferdighetsutvikling. På den måten vil også
studentene måtte vise større aktivitet i forelesningssammenheng for å tilegne seg kunnskap,
og miksen mellom undervisningsformene legger opp til at studenten skal ta en aktiv rolle i
læringen.
Alle emnene benytter en kombinasjon av de skriftlige vurderingsformene skriftlig
skoleeksamen, hjemmeeksamen og oppgave, hvor en av komponentene er individuell og
den andre gjøres i gruppe. Valget av individuell vurdering og vurdering i gruppe er begrunnet
i testing av kunnskaper (individuell vurdering) og testing av ferdigheter og generell
kompetanse (vurdering i gruppe). Valgene er klart egnet til å teste læringsutbyttene. Ingen
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av valgene er imidlertid knytt opp til behovet for skriftlig fremstillingsevne, slik at det stilles
spørsmål om hvorvidt også andre vurderingsformer kunne vært aktuelle for å skape mer
variasjon i studiet.
Undervisnings-, lærings- og vurderingsformene vurderes å være tilpasset studietilbudet, og
det er lagt til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
§ 2.2.6: Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og faglig utviklingsarbeid:
Fagmiljøet som skal levere i de sentrale delene av studiet er alle svært aktive forskere med
forskning som er relevant for utdanningen. Eksempler fra denne forskningen benyttes i
undervisningen. Det vil også bli gitt gruppeoppgaver med utgangspunkt i vitenskapelige
artikler på aktuell tematikk.
Studietilbudet vurderes å ha relevant kobling til forskning og faglig utviklingsarbeid.
§ 2.2.7: Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart:
I søknaden redegjøres det for hvordan luftfartsnæringen i seg selv er internasjonal og
hvordan internasjonal politikk og regelverk påvirker den nasjonale næringen. Videre
bemerkes det at forelesere, både interne og eksterne, er oppdatert på internasjonalt
regelverk, i tillegg til at pensum i stor grad er engelskspråklig og har et internasjonalt
perspektiv.
Studietilbudet har dermed ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets
nivå, omfang og egenart.
§ 2.3 Krav til fagmiljøet
§ 2.3.1: Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall
studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid som dekker de fag og
emner som inngår i studietilbudet:
Av søknaden fremgår det at fagmiljøet som er tenkt tilknyttet studiet består av til sammen
fem ansatte (ca ett årsverk), og et estimert antall studenter på ca. 25-30. Av
ressursoversikten skal en av disse levere all undervisning på de første 30 studiepoengene,
mens luftfartsemnene fordeles på de fire andre. Noe av undervisningen skal også holdes av
eksterne ressurspersoner. Fagmiljøet har lang fartstid fra universitetet, og samlet sett svært
høy og relevant kompetanse som dekker studiets innhold.
Det er imidlertid angitt et ressursbehov for undervisningskraft i studiet, slik at det er
vanskeligere å ta stilling til om fagmiljøets størrelse er tilstrekkelig til å gi den undervisningen
som er forventet. Dette gjelder særlig i første del av studiet som også skal samkjøres med
øvrige studier. I siste notat fra Handelshøgskolen fremgår det at de kan benytte øvrig
undervisningskraft ved behov. Sett hen til at studiet er samlingsbasert, med de
undervisningsformene som er tenkt inn, og det forventede studenttallet er det vurdert til at
fagmiljøets størrelse er tilstrekkelig.

45/19 Akkreditering 2019 - Årsstudium i luftfartsledelse - 19/02738-5 Akkreditering 2019 - Årsstudium i luftfartsledelse : Akkreditering 2019 - Årsstudium i luftfartsledelse

§ 2.3.2: Fagmiljøet tilknyttet studiet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse:
Hele fagmiljøet har lang undervisningserfaring fra sektoren, og to har også kurs i
universitetspedagogikk. Fagmiljøet er aktive ved bruk av studentevalueringer for å utvikle
egen undervisning og henter inspirasjon også fra student- og kollegasamtaler og interne
undervisnings- og veiledningsseminarer.
Undervisning vil i all hovedsak være klasseromsundervisning som ikke krever spesiell
undervisningskompetanse eller digital kompetanse utover å beherske universitetets
læringsplattformer og digitale hjelpemidler i klasserom.
Fagmiljøet vurderes å ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
§ 2.3.4: Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet:
Professor Gisle Solvoll er studieprogramansvarlig og emneansvarlig for luftfartsemnene,
mens universitetslektor Nina Kramer Fromreide er emneansvarlig for de to første emnene.
Begge har lang erfaring fra slike rolle, og rollefordelingen er tydelig.
Ansvaret for personaloppfølging er lagt til faggruppeleder, og det er to faggrupper som skal
levere til studiet. Fromreides emner er samkjørt med øvrige studier forankret i hennes
faggruppe, slik at dette antas ikke å rokke ved tydeligheten i ledelse.
Studietilbudet har en tydelig faglig ledelse og definert ansvar for kvalitetssikring og -utvikling
av studiet.
§ 2.3.5: Hovedstilling, førstekompetanse og kompetansekrav:
Hele fagmiljøet har sin hovedstilling ved fakultetet. De sentrale delene av studiet er
luftfartsemnene, hvor alle interne lærekrefter har første- eller toppkompetanse. Halvparten
av årsverket tilknyttet studiet utgjøres av ansatte med minst førstestillingskompetanse.
Alle kompetansekrav er dermed oppfylt.
§ 2.3.6: Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og faglig utviklingsarbeid, og
skal kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå:
I søknaden hevdes det at Handelshøgskolen i en årrekke kan vise til landes beste
forskningsproduksjon pr forsker innenfor fagområdet transport og transportøkonomi.
Oversikt over publikasjoner viser en stor forskningsproduksjon som er svært relevant for
studiet, samt at hele fagmiljøet tilknyttet luftfartsemnene består av aktive forskere.
Fagmiljøet driver forskning og har dokumenterte resultater relevant for studiet.
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn/drøfting:
Om akkrediteringsprosessen
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med NOKUTs
Studietilsynsforskrift. Akkreditering av et studieprogram innebærer at fakultetet dokumenterer at det
aktuelle programmet oppfyller Studietilsynsforskriften. Søknaden skrives etter en mal utformet av NOKUT.
Handelshøgskolen ønsker å opprette et nytt studieprogram med første opptak høsten 2020; Årsstudium i
Luftfartsledelse (60 sp, deltid, samlingsbasert). Bakgrunnen for etableringen av studiet er et ønske fra
luftfartsnæringen om at Nord universitet etablerer en økonomisk/administrativ luftfartsutdanning.
Studieprogrammet er primært rettet mot personer som er interessert i luftfart enten fordi de i dag arbeider i
en luftfartsorganisasjon eller har et ønske om det. Studentene vil få oppdatert kunnskap om næringen. I
tillegg til å lære om luftfart og luftfartens betydning vil de også lære om markedsførings- og strategiarbeid i
bedrifter samt om ledelse av foretak. Studiemodellen vil også kjøre samforelesning med emner fra
deltidsårsstudiet i økonomi, markedsføring og ledelse.
Etableringssøknaden for Årsstudium i Luftfartsledelse ble behandlet i UU-HHN (sak 23/2019), godkjent av
dekan ved HHN og så vedtatt i universitetsstyret (sak 56/19).
Søknad om Akkreditering for Årsstudium i Luftfartsledelse ble behandlet og godkjent i UU-HHN (sak
33/2019) 9. september. 2019.

Resultatet fra akkrediteringsprosessen
Arbeidet med denne søknaden har ført til mer kunnskap om og bevissthet rundt kravene som ligger i
Studietilsynsforskriften hos studieprogramansvarlig, men også i større deler av fagmiljøet tilknyttet
forskningsgruppen FILT.
Som vedlegget viser er alle de utvalgte punktene grundig gjort rede for i søknaden, og fakultetet mener at
det er godt dokumentert at Studietilsynsforskriften er oppfylt.

Innstilling:
Søknad om akkreditering av Årsstudium i Luftfartsledelse oversendes utdannings- og studieavdelingen for
behandling til sentralt utdanningsutvalg.
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Generelt om studiet
Type studium (kryss av)
Bachelorgradsstudium
Høyskolekandidatstudium
X Kortere studium på lavere grad (nivå 6 i NKR) som ikke
fører til en grad
Videreutdanning
Mastergradsstudium
Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
campus-/stedbasert studium
X samlingsbasert studium
desentralisert studium ved annet studiested, oppgi
studiested:
nettstudium
nettstudium med samlinger
Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
heltidsstudium
X deltidsstudium

Overordnet om studietilbudet
Handelshøgskolen (HHN) søker om å få opprette et nytt studieprogram; årsstudium i luftfartsledelse
(60 sp, deltid, samlingsbasert). Bakgrunnen for etableringen av studiet er en dialog med luftfartsmyndighetene, spesielt Avinor, om å etablere en økonomisk/administrativ luftfartsutdanning – i
første omgang på bachelornivå. Etter flere møter med Avinor og innspill fra flyselskap, Luftfartstilsynet og andre, legges det opp til et utdanningsløp med første opptak høsten 2020. Studieprogrammet er primært rettet mot personer som er interessert i luftfart enten fordi de i dag arbeider
i en luftfartsorganisasjon eller har et ønske om det. Studentene vil få oppdatert kunnskap om
næringen som knytter landet sammen. I tillegg til å lære om luftfart og luftfartens betydning vil de
også lære om markedsførings- og strategiarbeid i bedrifter samt om ledelse av foretak.
Luftfarten har stor betydning for Norge både ut fra et næringsmessig og samfunnsmessig perspektiv.
Vi ser at antall innenlands flyreiser er betydelig høyere i Norge enn i andre land og at reiseaktiviteten
er økende. Det er lite som tyder på at veksten vil stoppe opp med det første. Spesielt gjelder dette
reiser til/fra utlandet. Et effektivt nett av lufthavner og et godt flyrutetilbud er viktig for bosetting og
næringsutvikling i distriktene. For å sikre en bærekraftig utvikling av næringen er det viktig at det
utdannes kandidater som har en god forståelse for hvordan næringen fungerer og de utfordringer
som vi kan se komme.
Nord universitetets overordnede profilområder er inndelt i de tre områdene blå og grønn vekst,
innovasjon og entreprenørskap samt velferd, helse og oppvekst. Den tematiske innretningen til et
samlingsbasert årsstudium i luftfartsledelse passer godt inn i profilområdene til Nord og dermed som
en naturlig del i universitetets studieportefølje. Studiet bygger på studietilbud HHN har og har hatt
innenfor bedriftsøkonomi, logistikk, transportøkonomi generelt og luftfartsøkonomi spesielt. Derfor
er den faglige forankringen på fakultetet på plass når studiet skal detaljplanlegges og gjennomføres.
Mer om dette senere.
4
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Studiet har et spesielt nordområdefokus noe som samsvarer godt med at universitetet skal ha en
viktig rolle i utviklingen av nordområdepolitikken så vel som i implementeringen av denne (side 5 i
strategiplan til Nord). Nord universitets profil har «bærekraft» som grunnprinsipp i møte med
økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider av samfunnet (side 7 i strategiplan til
Nord). Luftfarten i et bærekraft- og miljøperspektiv er en viktig del av programmet og passer dermed
godt inn i Nord sin profil. På side 20 i strategiplanen fokuseres det på at Nord universitet skal,
gjennom aktivt samspill med samfunns- og næringsliv, bidra til utvikling av regionen og nasjonen
innen universitetets profil- og ph.d.-områder. I et aktivt samspill med arbeidslivet vil Nord universitet
motivere sine kandidater til å bli i regionen. Programmet i luftfartsledelse er utviklet og gjennomføres i samarbeid med Avinor, Luftfartstilsynet og flyselskapene og imøtekommer dermed samspillet
med næringslivet på en svært god måte. I tillegg ønsker Bodø kommune å fremstå som luftfartsbyen i
Norge, og da er det vel ikke unaturlig at byens universitet tilbyr en luftfartsutdanning.

Forutsetninger for akkreditering
§ 2-1 Studietilsynsforskriften
§ 2-1-1 Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter
skal være oppfylt.
Lovgrunnlaget for studieakkreditering er:
•
•
•
•
•

Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 (Universitets- og høgskoleloven), sist endret
1. august 2018.
Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 1.
februar 2010, sist endret 22. november 2018.
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften),
fastsatt 9. februar 2017, sist endret 25. oktober 2018.
Forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften), sist endret 1. januar 2019.
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet av 15. februar 2019.

Studiet er ikke underlagt rammeplan eller beskyttet tittel.
Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier, jfr. Universitets- og høgskoleloven. I
NOKUTs veileder framgår det at kriteriene for akkreditering gjelder alle som tilbyr høyere utdanning,
også institusjoner med egne faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett).
Årsstudium i luftfartsledelse er et grunnstudium og opptakskravene beskrives nærmere i Forskrift om
opptak til høgre utdanning. Antall studieplasser deles i to like store kvoter – hvorav den ene kvoten
skal tilbys søkere med førstegangsvitnemål. Søkere som fyller kriteriene for opptak i denne kvoten,
men som ikke får tilbud om studieplass, konkurrer videre i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer
søkere med generell studiekompetanse og søkere med realkompetanse om studieplassene.
Realkompetanse beskrives i §3-1 i samme forskrift og omfatter søkere som er eldre enn 25 år i
opptaksåret og som ikke har generell studiekompetanse.
Den største søkergruppen til studieprogrammet vil mest sannsynlig befinne seg blant realkompetansesøkere. Dette fordi mange ansatte i luftfartsnæringen, og luftfartsmyndigheter, ikke nødvendigvis har
generell studiekompetanse – men fagskolebakgrunn og/eller ulike etatsutdanninger.
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Søkere som ikke har generell studiekompetanse, men som kan få opptak på realkompetanse, må ha
andre utvalgskriterier som kan ligge til grunn for opptaket. Søkerne må bl.a. være fylt 25 år i
opptaksåret og kunne dokumentere minimum 5 års lønnet relevant praksis. Relevant praksis vil for
søkerne på dette årsstudiet være dokumentert arbeidserfaring fra luftfartsmyndigheter,
luftfartsoperatører, lufthavneiere og/eller andre tjenestetilbydere til luftfartsnæringen. Når
opptakskravet er fylt, vil rangeringskriteriet være:

•

Antall år med relevant praksis over 5 år (som er opptakskravet) gir ett poeng. Maks antall år
med relevant erfaring er 20 år.

Vi ønsker oppstart på studieprogrammet høst 2020 og studieprogrammet er således innmeldt i
fakultetets studieportefølje for studieåret 2020-2021. Begrunnelse for opptak allerede høst 2020 er at
fakultetet innehar de nødvendige ressurser, både administrativt og faglig, for å ta imot studenter
allerede høsten 2020. Her forsøker vi også og imøtekomme næringen og myndighetene som ønsker
denne utdanningen. Måltallet for studieprogrammet er 30 studieplasser.

§ 2-1-2 Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold,
oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
Studieprogrammet inngår i studieporteføljen ved Handelshøgskolen, og vil bli annonsert på
universitetets nettsider samt via andre relevante kanaler. Studiet har en studieprogramansvarlig som
har det overordnede faglige ansvaret for programmet, og som koordinerer internt med
emneansvarlige som har faglig ansvar for de enkelte emnene. Studieplanen er som følger:
2020

2021

2021

2022

Høst

Vår

Høst

Vår

Markedsføring og strategi
15 sp

Luftfartens organisering
og betydning
7,5 sp

Organisasjon og ledelse
15 sp

Luftfartens utvikling
7,5 sp

Ledelse av
luftfartsorganisasjoner
15 sp

Studieprogrammet er tilrettelagt for deltidsstudenter og er samlingsbasert. Hvert semester har man 24 samlinger i emnet på Campus Bodø. I semester 1 og 2 tilbys økonomisk-administrative emner som
allerede eksisterer i fakultetets studieportefølje; Markedsføring og strategi (MF105E), og Organisasjon
og ledelse (OR127E). Disse emnene er en del av fakultetets studieprogram; Årsstudium i Økonomi,
markedsføring og ledelse. Her vil flere studentgrupper sitte sammen i felles forelesning noen som
fakultetet anser vil gi betydelige stordriftsfordeler. Videre vil 3. og 4. semester bestå av luftfartsfaglige
emner. I tillegg til å gi stordriftsfordeler vil studentene som tar årsstudiet i luftfartsledelse bli kjent
med andre studenter enn kun de som skal studere luftfartsnæringen. Studentene vil også få en
innføring i markedsføringsteori og organisasjons- og ledelsesemner, noe som er svært nyttig når de i 3.
og 4. semester skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter innenfor de rent luftfartsfaglige emnene. Se
vedlegg 1 for studiets programbeskrivelse.
Årsstudiet er ikke et gradsprogram og det stilles derfor ikke krav til utvekslingsmulighet for
studentene. Hvis programmet på et senere tidspunkt skal utvikles videre til en bachelorgrad er dette
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noe som vil bli ivaretatt da. Det er heller ikke valgemner i årsstudiet, men dette vil kunne bli aktuelt
ved en senere utvidelse til bachelorgrad. De sentrale delene av studieprogrammet er de to siste
semestrene med luftfartsemner, og undervisningen her vil være forskningsbasert fra fakultetets egne
fagansatte og innleid kompetanse på området.
Ved fullført årsstudium i luftfartsledelse vil det være mulighet for overgang til bachelorgrad i økonomi
og ledelse. Da kan de to første semestrene innpasses mot bacheloremner innenfor markedsføring,
strategi, organisasjon og ledelse. Videre kan luftfartsemnene brukes som valgemner i dagens
bachelorgrad.
Vedlegg til forutsetninger for akkreditering

Vedlegg nr.

Firmaattest fra Brønnøysundregisteret (nye private institusjoner)
Styringsordning (nye institusjoner)
Styrevedtekter (nye institusjoner)
Eksamensreglement og, eller inkludert, institusjonens
bachelorgradsreglement (nye institusjoner)
Andre relevante reglementer (nye institusjoner)
Reglement for klagenemnd + ev. avtale om samarbeid om
klagenemnd (nye institusjoner)
Bestemmelse læringsmiljøutvalg (nye institusjoner)
Mal for utdanningsplan (nye institusjoner)
Vitnemål og Diploma Supplement (alle)
Systembeskrivelse av kvalitetssikringssystem (nye institusjoner)

Ikke relevant
Se kommentar under
Se kommentar under
Se kommentar under

Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet

Se kommentar under
Se kommentar under
Se kommentar under
Se kommentar under

Beskrivelse av kvalitetsarbeidet. Gjelder kun den delen av
kvalitetsarbeidet som beskriver kvalitetssikringen av studier på
ph.d.-nivå (For søkere om Ph.d.-studium for første gang).

Vedlegg Jfr. NOKUTs liste «Vedlegg til forutsetninger for akkreditering» som er merket med «nye
institusjoner» er ikke tatt med. Vi forutsetter at de overordnede bestemmelsene som styringsordning,
styringsvedtekter, bestemmelser for læringsmiljøutvalg, dokumentasjon på selvakkrediteringsrett etc.
lar seg dokumentere fra sentralt hold ved Nord universitet.
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Krav til studietilbudet
§ 2-2 Studietilsynsforskriften
§ 2-2-1 Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende
navn.
Navnet på studieprogrammet, Årsstudium i Luftfartsledelse (Engelsk: one year programme in Aviation
Management) gjenspeiler det faktiske innholdet i programmet. Navnet gjenspeiler at det er et kortere
studium med et luftfartsfaglig fokus i et ledelsesperspektiv. Det gjenspeiler direkte de sentrale delene
av programmet, som er de luftfartsfaglige ledelsesemnene på slutten av programmet. Til sammen gir
navnet studenter, arbeidsgivere og samfunnet for øvrig en god forståelse av hva studiet innebærer.
Navnet er også kort, og derfor lett å huske.

Tabell 1: LUB for årsstudium i luftfartsledelse, knyttet opp mot NKR og begrunnelse for valg.
NKR (nivå 6)
Kunnskaper
Kandidaten ….
har bred kunnskap om
sentrale temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser,
verktøy og metoder innenfor
fagområdet.

kjenner til forsknings- og
utviklingsarbeid innenfor
fagområdet.

Studieplan
(overordnet LUB)
Kandidaten ….
Har bred kunnskap om
organisering og ledelse av
foretak, identifisering av en
bedrifts markedsutfordringer
og mulige løsninger på disse.
Kunnskapen skal spesielt
knyttes til luftfartsorganisasjoner.
Skal kjenne til organisasjonsteorier og teorier for
markedsføringsledelse generelt
og innenfor luftfart spesielt.

kan oppdatere sin kunnskap
innenfor fagområdet.

Skal være i stand til å orientere
seg i faglitteratur for å kunne
holde seg faglig oppdatert på
problemstillinger knyttet til
utfordringer i og ledelse av
organisasjoner generelt og
luftfartsorganisasjoner spesielt.

kjenner til fagområdets
historie, tradisjoner, egenart
og plass i samfunnet.

Skal kjenne til luftfartens nære
historie, dens utvikling,
internasjonale regulering og
betydning i dagens globaliserte
samfunn.
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Begrunnelse for valg av LUB

For å få godt utbytte av studiet
er det viktig med en god
markedsforståelse og
kunnskaper om ledelse av ulike
typer foretak.

Et studium på universitetsnivå
skal ha en teoretisk forankring.
Da må studentene tilegne seg
kunnskaper om de sentrale
teorier innenfor fagområdet.
Selv om studentene som tar
årsstudiet ikke skal skrive en
større faglig oppgave, er det
viktig at de får kunnskaper om
hvordan de kan holde seg faglig
oppdatert på et fagområde.
Dette er viktig når en er i en
jobbsituasjon og skal utøve
lederskap.
For å ta gode beslutninger er
det, i tillegg til å være faglig
oppdatert på nåtiden, viktig å
kjenne til luftfartens utvikling
og viktigheten av næringen i
dagens mobilitetssamfunn.
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Luftfartens og luftfartsnæringens betydning for
næringsvirksomhet, bosetting,
livskvalitet med mer vil derfor
ha en sentral plass i studiet.
Ferdigheter
Kandidaten …
kan anvende faglig kunnskap
på praktiske og teoretiske
problemstillinger og gjøre rede
for sine valg.

kan reflektere over egen faglig
utøvelse og justere denne
under veiledning.

Kandidaten …
Kan anvende faglig kunnskap
og relevante resultater fra
forskning på praktiske og
teoretiske problemstillinger
innenfor en organisasjon
generelt og en luftfartsorganisasjon spesielt.
Kan reflektere over egne
beslutninger på et problem og
kunne diskutere og eventuelt
justere denne i en faglig
diskusjon med andre.

kan finne, vurdere og henvise
til informasjon og fagstoff og
knytte dette til en
problemstilling.

Kan finne, vurdere og henvise
til informasjon og fagstoff om
utfordringer i organisasjoner
og knytte dette til en
luftfartsfaglig problemstilling.

Kan beherske relevante faglige
verktøy, teknikker og
uttrykksformer.

Kan beherske teoretiske
modeller på problemstillinger i
en nasjonal eller internasjonal
luftfartsorganisasjon.

Generell kompetanse
Kandidaten …
har innsikt i relevante fag- og
yrkesetiske problemstillinger.

kan planlegge og gjennomføre
arbeidsoppgaver og prosjekter
alene og som deltaker i gruppe
og i tråd med etiske krav og
retningslinjer.

Kandidaten …
Har innsikt i relevante fag- og
yrkesetiske problemstillinger i
en luftfartsorganisasjon og
hvordan disse kan håndteres
på en fornuftig måte.

Det er viktig at studentene ikke
kun tilegner seg kunnskap, men
også lærer seg å anvende
kunnskapen til det beste for
organisasjonen de i framtiden
skal ha en lederfunksjon i.
Studentene må kunne ha et
reflektert forhold til de
beslutninger de tar, og ut fra ny
kunnskap fra interne eller
eksterne kilder kunne justere
kursen.
Dersom egne ansatte eller
andre ønsker informasjon om
en problemstilling i bedriften er
det viktig at lederen kan være
behjelpelig med å finne frem til
de relevante kilder.
De begreper, teorier og
modeller studentene skal lære
seg må kunne anvendes på
problemstillinger i en
organisasjon dersom de skal ha
praktisk nytte.

For at studentene senere skal
kunne gjøre en god jobb, er
det viktig at de har god
oversikt over de
problemstillinger som det
jobbes med i næringen, og
ulike måter disse kan
håndteres på.
kan alene eller sammen med
Prosjektarbeid er viktig å
andre planlegge og
beherske i en jobbsituasjon.
gjennomføre enkle utredninger Derfor vil studentene måtte
i tråd med etiske krav og
gjennomføre prosjektoppgaver
retningslinjer.
der de får trening i dette.
Forelesningene vil også ha
fokus på etikk i næringslivet.
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kan formidle sentralt fagstoff
som teorier, problemstillinger
og løsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre
relevante uttrykksformer.

kan formidle sentralt fagstoff
knyttet til ledelse og
luftfartsfaglige problemstillinger både skriftlig og
muntlig.

kan utveksle synspunkter med
andre med bakgrunn innenfor
fagområdet og delta i
diskusjoner om utvikling av
god praksis.

kan utveksle synspunkter med
personer i luftfartsnæringen og
delta i diskusjoner om utvikling
av god praksis knyttet til
luftfartsrelaterte utfordringer.

kjenner til nytenking og
innovasjonsprosesser.

Kjenner til nytenking og
innovasjonsprosesser i
luftfartsnæringen både
nasjonalt og internasjonalt.

Å kunne presentere resultater
fra et prosjektarbeid både
muntlig og skriftlig må også
beherskes. Dette forventes i en
lederstilling i enhver
organisasjon
En lederjobb i en
luftfartsorganisasjon krever at
en har både teoretiske og
praktisk innsikt i den næringen
ar arbeider i slik at en kan føre
en faglig forankret diskusjon
med andre innenfor næringen.
Luftfarten er i betydelig
utvikling på grunn av intens
konkurranse mellom flyselskap,
et sterkt sikkerhetsfokus og et
betydelig miljøfokus. Det er
viktig at studentene har
kunnskaper om forventet
utvikling på både tilbuds- og
etterspørselssiden.

§ 2-2-2 Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre
studier og/eller arbeidsliv.
Studieprogrammet er rettet mot et bredt spekter av studenter. Målgruppen er generelt personer
som ønsker å oppdatere sin kompetanse om en sektor som er svært viktig for befolkningen og
næringslivet i nordområdene og spesielt personer som er opptatt av den betydning luftfarten har og
de muligheter luftfarten gir. Luftfartsnæringen i Norge sysselsetter for eksempel direkte om lag
30 000 personer. Det forventes derfor god søkning til programmet. Avinor regner med å internt
kunne rekruttere 20-25 kandidater årlig. I tillegg vil det kunne komme søkere fra Luftfartstilsynet,
flyselskapene og andre. Et realistisk måltall vil være minimum 30 studenter årlig. Det er ingen andre
utdanningsinstitusjoner i Norge som tilbyr noen tilsvarende utdanning. I og med at dette er et ønsket
studium fra næringen, må samfunnets behov for kompetansen som kandidatene tilegner seg
betraktes som svært aktuell.
Som tidligere nevnt vil emnene i årsstudiet kunne godkjennes i en økonomisk-administrativ
bachelorgrad ved Handelshøgskolen Nord. Videre vil ledelsesemnene kunne innpasses i samfunnsvitenskapelige grader og andre lignende studier. Dette gjør studiet relevant for dem som ønsker å ta
en fullverdig bachelorgrad eller mangler studiepoeng for å få en fullverdig bachelorgrad. For de som
tar studiet og allerede jobber i næringen, vil studiet kunne gjøre kandidatene attraktive for
mellomleder- og lederstillinger innenfor luftfartsnæringen. Det gjelder eksempelvis i Avinor,
Luftfartstilsynet, flyselskapene og de selskap som leverer varer og tjenester til disse.
I et flyselskap kan det være snakk om stillinger knyttet til ruteplanlegging, «revenue management»,
driftsplanlegging, HR og markedsføring. Ved lufthavner kan det være stilling som lufthavnbetjent,
HMS-ansvarlig, markedsansvarlig, innkjøpsledelse med mer. I Avinor og Luftfartstilsynet er det også
administrative stillinger innenfor innkjøp, markedsføring og samfunnskontakt som kan være aktuelle
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for uteksaminerte kandidater. Noen stillinger krever en fullført bachelorgrad mens andre ikke gjør
det. Spesielt hos Avinor drives det mye internopplæring og kursing av ansatte, og i slike stillinger kan
et vitnemål som inkluderer 30 sp luftfartsfag være svært viktig for å bli vurdert som en attraktiv
jobbsøker.
For studentene som kommer rett fra videregående skole vil årstudiet, i tillegg til å gi studiepoeng
som kan godkjennes i en bachelorgrad, gi studentene en faglig ballast som vil gjøre dem attraktive for
jobber i luftfartsrelaterte yrker.
Studiet forankres i de fagmiljøene ved HHN som underviser og forsker innenfor transportøkonomi,
ledelse og markedsføring. Dette, sammen med nær kontakt med Avinor, Luftfartstilsynet og
flyselskapene, gjør at studietilbudet holdes faglig oppdatert. Den faglige oppdateringen skjer både
gjennom de fagansattes løpende forskningsaktiviteter, deltakelse på konferanser, eksempelvis den
årlige luftfartskonferansen i Bodø som arrangeres av Luftfartstilsynet, kontakt med andre aktører i
næringen (spesielt flyselskapene) og gjennom den journalistiske nyhetsformidlingen om aktuelle
luftfartsfaglige problemstillinger i ulike media.

§ 2-2-3 Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per
år for heltidsstudier.
Universitets- og høyskoleloven §3-8, punkt 1, presiserer at et fullt studieår er normert til 60
studiepoeng. Dette skal da tilsvare 1500-1800 timer pr år i arbeidsmengde for heltidsstudenten, som
igjen tilsvarer omtrent 40 timer per uke i løpet av semesteret. Dette omfatter forelesninger, lab
øvelser, ekskursjoner, gruppearbeid, skriftlige innleveringer, selvstudium og eksamenslesing.
Undervisningen på årsstudiet i luftfartsledelse vil ha 3-4 samlinger á 2 dager hvert semester. Disse
samlingene vil primært bestå av forelesninger og oppgaveseminar. I tillegg til dette legges det opp til
at studentene legger ned et betydelig antall timer til selvstudium og arbeid med oppgaver. I tillegg vil
det kreves en betydelig tidsbruk til de direkte eksamensforberedelser. For å få godt utbytte av
årsstudiet anslår vi at en «gjennomsnittsstudent» må bruke ca. 800 timer per år til faglig jobbing, se
tabell 2. Her vil det naturlig nok være store individuelle forskjeller mellom studentene. Noen må bruke
mer tid mens andre trenger mindre tid.

Tabell 2: Årsstudium i luftfartsledelse. Arbeidsomfang i timer per år.
Semester

Undervisning

Høst
Vår
Totalt

50
50
100

Selvstudium/
oppgavejobbing a
250
250
500

a

Eksamensforberedelser b
100
100
200

Totalt
400
400
800

Dette er tidsbruk knyttet til å lese pensumlitteratur og reflektere over denne samt jobbe med oppgaver knyttet
til de tema som inngår i de ulike emnene.
b
Dette er tidsbruk knyttet til forberedelsen til de ulike eksamener. Primært vil dette være å jobbe med å løse
relevante eksamensoppgaver.
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Gjennom intensiv undervisning på samlingene, der aktuell teori og faglige problemstillinger
gjennomgås og diskuteres med studentene legges grunnlaget for at studentene alene og i grupper kan
jobbe med faglige problemstillinger. For at læringsutbyttet til årsstudiet skal kunne nås forutsettes det
at studentene legger ned en betydelig arbeidsinnsats (selvstudium og eksamensforberedelser)
utenom samlingene.

§ 2-2-4 Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.
Programmet består av 5 obligatoriske emner på til sammen 60 sp. Emnene er:
•

Markedsføring og strategi (15 sp)

•

Organisasjon og ledelse (15 sp)

•

Luftfartens organisering og betydning (7,5 sp)

•

Luftfartens utvikling (7,5 sp)

•

Ledelse av luftfartsorganisasjoner (15 sp)

Innholdet i disse er i kortform som følger:
Markedsføring og strategi
Emnet gir en innføring i markedsføringsledelse og foretaksstrategi. Det fokuseres på markedsføring
som en ledelsesprosess der bedriften søker å avstemme interne styrker og svakheter med muligheter
og trusler i omgivelsene. Målet med markedsføringsledelse er å kunne forbedre bedriftenes kontroll
med utfordringer i markedet. For den enkelte student vil det bety at man ved økt kunnskap om
markedsføringsledelse kan forvente at en i en senere jobbsituasjon vil ha utviklet evne til å identifisere markedsføringsproblemer og å treffe gode markedsstrategiske beslutninger i den organisasjonen man jobber i. Emnebeskrivelsen for dette emnet finnes i vedlegg 2.
Organisasjon og ledelse
Emnet fokuserer på bruk av sentrale organisasjonsteorier og -modeller. Studentene vil få en
grunnleggende forståelse for og innsikt i slike teorier og modeller. I gjennomføringen av emnet skal
også studentene oppøve ferdigheter i oppgaveløsning og teamarbeid innenfor emnets hovedtema.
Emnebeskrivelsen for dette emnet finnes i vedlegg 3.
Luftfartens organisering og betydning
Emnet gir en oversikt over luftfartsnæringen og dens sentrale aktører både nasjonalt og
internasjonalt. Det redegjøres for næringens økonomiske og markedsmessige rammebetingelser og
næringens samfunnsmessige betydning. Emnebeskrivelsen for dette emnet finnes i vedlegg 4.
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Luftfartens utvikling
Emnet fokuserer på luftfartens markedsmessige og teknologiske utvikling både med hensyn til
tilbudssiden (flyselskap og lufthavner) og etterspørselssiden (de reisende). I tillegg til å beskrive
utviklingen legges det betydelig vekt på å forstå og forklare den utviklingen vi ser samt diskutere de
utfordringer veksten i flytrafikken gir. Emnebeskrivelsen for dette emnet finnes i vedlegg 5.
Ledelse av luftfartsorganisasjoner
Emnet fokuserer på strategier i flyselskap og relasjonen mellom flyselskap og lufthavner.
Ruteutvikling i flyselskap og utfordringer ved prising av flyreiser diskuteres. Videre diskuteres
miljøutfordringer i luftfarten og sikkerhetsutfordringer knyttet til både lufthavner og flyrutedrift.
Forståelsen av «total airport management» vektlegges. Emnebeskrivelsen for dette emnet finnes i
vedlegg 6.
Koblingen mellom læringsutbyttet og de ulike emnene er vist i tabell 3.

Tabell 3: Kobling mellom læringsutbytte og emner.
Kunnskap
(Kandidaten…)
har bred kunnskap om
organisering og
ledelse av foretak,
identifisering av en
bedrifts markedsutfordringer og mulige
løsninger på disse.
Kunnskapen skal
spesielt knyttes til
luftfartsorganisasjoner

skal være i stand til å
orientere seg i
faglitteratur for å
skal kjenne til
kunne holde seg
organisasjonsteorier
faglig oppdatert på
og teorier for
problemstillinger
markedsføringsledelse knyttet til utfordringer i
generelt og innenfor
og ledelse av
luftfart spesielt
organisasjoner
generelt og
luftfartsorganisasjoner
spesielt.

Skal kjenne til
luftfartens nære
historie, dens
utvikling,
internasjonale
regulering og
betydning i dagens
globaliserte
samfunn.

1 studieår
MF105E

x

x

x

OR127E

x

x

x

2 studieår
LUFT 1

x

LUFT 2

x

LUFT 3

x

x

x

Ferdigheter
(Kandidaten…)
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kan anvende faglig
kunnskap og
relevante resultater fra
forskning på praktiske
og teoretiske problemstillinger innenfor en
organisasjon generelt
og en luftfartsorganisasjon spesielt

kan reflektere over
egne beslutninger på
et problem og kunne
diskutere og eventuelt
justere denne i en
faglig diskusjon med
andre.

kan finne, vurdere og
henvise til
informasjon og
fagstoff om
utfordringer i
organisasjoner og
knytte dette til en
luftfartsfaglig
problemstilling.

MF105E

x

x

x

OR127E

x

x

x

kan beherske
teoretiske modeller
på problemstillinger i
en luftfartsorganisasjon.

1 studieår

2 studieår
LUFT 1

x

LUFT 2

x

LUFT 3

x

x

x

x

Generell kompetanse
(Kandidaten…)
har innsikt i relevante
fag- og yrkesetiske
problemstillinger i en
luftfartsorganisasjon
og hvordan disse kan
håndteres på en
fornuftig måte.

kan alene eller
sammen med andre
planlegge og
gjennomføre enkle
utredninger i tråd med
etiske krav og
retningslinjer.

kan utveksle
synspunkter med
kan formidle sentralt
personer i luftfartsfagstoff knyttet til
næringen og delta i
ledelse og
diskusjoner om
luftfartsfaglige
utvikling av god
problemstillinger både
praksis knyttet til
skriftlig og muntlig.
luftfartsrelaterte
utfordringer.

kjenner til nytenking og
innovasjonsprosesser i
luftfartsnæringen.

1 studieår
MF105E

x

OR127E

x

2 studieår
LUFT 1

x

x

x

LUFT 2

x

x

x

x

LUFT 3

x

x

x

x

x

LUFT 1: Luftfartens organisering og betydning (7,5 sp)
LUFT 2: Luftfartens utvikling (7,5 sp)
LUFT 3: Ledelse av luftfartsorganisasjoner (15 sp)

Årsstudiet består av 5 emner, der kun 3 av disse er direkte luftfartsrelatert. Emnene markedsføring
og strategi og organisasjon og ledelse er emner som i lang tid har vært tilbudt til studentene som tar
årsstudiet i økonomi, markedsføring og ledelse ved HHN. Årsaken til at vi gjør dette slik er:
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•

Emnene passer godt inn i et årsstudium i luftfartsledelse. Kunnskaper om markeds- og
strategiarbeid i bedrifter samt problemstillinger knyttet til hvordan organisasjoner fungerer
og hvordan ledelse kan utøves i ulike typer foretak er svært nyttige uavhengig av hvilken type
organisasjon studenten arbeider i eller har planer om å arbeide i.

•

På begge de aktuelle emnene er det mulighet til å ha flere studenter uten at det trengs flere
undervisnings- og veiledningsressurser. Dette gir stordriftsfordeler.

•

Studentene som tar årsstudiet i luftfartsledelse får muligheter til å knytte kontakter også
med studentene som tar årsstudiet i økonomi, markedsføring og ledelse og ikke kun med de
som skal ta årsstudiet i luftfartsledelse.

For at studentene som har valgt årsstudiet i luftfartsledelse skal få litt «luftfartsfølelse» på første
samling vil vi lage et eget opplegg for dem deler av den første dagen. Det er viktig at de blir kjent
med hverandre og får en forståelse for og nytten av å være en del av en større gruppe første
studieår.
For at studentene skal kunne tilegne seg læringsutbyttet som er satt for årsstudiet, trenger de ingen
spesiell infrastruktur ut over egen datamaskin, nettilgang og tilgang til pensumlitteraturen.
Kommunikasjonen med studentene utenom samlingene vil skje gjennom emne-rommet i Canvas.
Med det antall studenter som er satt som måltall for årsstudiet vil det heller ikke bli problemer med å
skaffe undervisningsrom til de emnene som kjøres 1. og 2. semester der studentene skal gå sammen
med de som tar årsstudiet i økonomi, markedsføring og ledelse.

§ 2-2-5 Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta
en aktiv rolle i læringsprosessen.
For alle 5 emnene vil det generelt være slik at foreleser skal formidle de sentrale delene av fagstoffet
til studentene under samlingene og legge til rette for at studentene skal kunne nå læringsutbytte
som er satt opp for hvert enkelt emne. Det vil legges til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen gjennom plenumsdiskusjoner på samlingene, gruppearbeid (case) der studentene
må arbeide med en problemstilling i mindre grupper, samt gjennom å oppfordre studentene til å
stille faglige spørsmål til foreleserne.
Vurderingsformene i programmet er i henhold til rektorvedtak 04.07.2019 om godkjente
vurderingsformer ved Nord universitet. Vurderingsformene skal i høy grad gjenspeile læringsutbytte i
hvert enkelt emne.
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Tabell 4: Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer.
Emne

Læringsutbytte
KUNNSKAP
• Kjenne til markedsføringsledelse
som fenomen og problemområde.
• Kjenne til strategiprosesser og
den strategiske ledelsesprosessen.
• Kjenne til strategisk iverksettelse,
implementering og kontroll.

Markedsføring og strategi

• Kjenne til strategi på konsern- og
forretningsnivå.
FERDIGHETER
• Kunne identifisere
markedsføringsproblemer i en
organisasjon.
• Kunne vise forståelse for hvordan
primært små og mellomstore
bedrifter kan utvikle
hensiktsmessige strategier for
personal/ kompetanse, marked og
konkurrenter.

Undervisnings- og
læringsform

Vurderingsform

Begrunnelse

• Forelesninger og
oppgaveseminarer.

• Skriftlig
skoleeksamen
(teller 60%).

Undervisnings- og
læringsform:
• Gjennom
forelesninger
gjennomgås det
sentrale fagstoffet.

• Forelesninger
benyttes til
gjennomgang av
teori, diskusjon av
oppgaver og
spørsmål til disse.
• På seminarene
settes fokus på
caseoppgaver som
tar for seg sentrale
problemstillinger i
faget.

GENERELL KOMPETANSE
• Kunne ta begrunnede
markedsstrategiske beslutninger.
• Kunne redegjøre for sentrale
begreper og teorier innenfor
strategifaget.
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• Gruppeoppgave
(teller 40%).

• Sammen med
oppgavejobbing i
grupper forventes
dette å gi god
læringseffekt.
Vurderingsform:
• Vurderingen er
splittet i en
individuell del og en
gruppe-oppgave for
å kunne teste både
individuelle
teorikunnskaper
(skoleeksamen) og
ferdigheter i
teamarbeid
(gruppeoppgave). I
tillegg gir
gruppeoppgaven
muligheter til faglig
fordypning innenfor
et spesifikt tema.
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KUNNSKAP
• Ha generelle kunnskaper om
hvordan organisasjoner fungerer.
• Studenten skal kunne redegjøre
for å forstå faglige begreper og
teorier, samt vurdere relevansen
av disse i organisasjoner.
• Ha tilegnet seg kunnskap og
forståelse i bruk av ulike
perspektiver på sammensatte
problemstillinger i organisasjoner.
• Ha kunnskaper om verdibasert
ledelse i et tverrfaglig perspektiv.

• Forelesninger

•

• Gruppearbeid
underveis på
samlinger hvor
studentene
diskuterer aktuelle
problemstillinger

•

• Aktiv bruk av
nettressurser samt
dialog mellom
studenter og
faglærer.

Organisasjon og ledelse

• Ha kunnskaper om verdispørsmål
og etikk i organisasjoner og
hvordan organisasjoner kan
endres gjennom sosiale og
mellommenneskelige relasjoner.

Hjemmeeksamen
(individuell)
teller 60%.
Varighet 1 dag
Hjemmeeksamen
(gruppe) teller
40%. Varighet 2
uker

Undervisnings- og
læringsform:
• Gjennom
forelesninger
gjennomgås det
sentrale fagstoffet.
• Sammen med
innleveringsoppgave der
studentene jobber i
grupper, forventes
dette å gi god
læringseffekt og en
forståelse for
teamarbeid i
organisasjoner.
• Den individuelle
hjemmeeksamen
inneholder spørsmål
knyttet opp til case
som er utlevert.
• Gruppehjemmeeksamen er
ofte knyttet opp mot
en virksomhet, noe
som gir kobling
mellom teori og
praksis, samt
mulighet for
kommunikasjon med
bedrifter om
organisatoriske
utfordringer.

FERDIGHETER
• Ha kompetanse til å kommunisere
med ulike aktører om ledelsesutfordringer generelt og
organisasjonens utfordringer
spesielt.
• Ha ferdigheter i å analysere
bedrifters organisatoriske
problemer med sikte på å fremme
gode løsninger på disse.
• Kunne reflektere over hvordan
organisasjoner fungerer og kunne
analysere og forstå
sammenhenger i organisasjonen.
• Kunne reflektere over dilemmaer,
konflikter og utfordringer i
organisasjoner og hvordan disse
skal kunne løses i et tverrfaglig
perspektiv.

Vurderingsform:
• Vurderingen er
splittet i en
individuell- og en
gruppeeksamen for å
kunne teste både
individuelle
kunnskaper og
ferdigheter i
teamarbeid.

GENERELL KOMPETANSE
• Kunne redegjøre for hvordan ulike
organisasjoner fungerer og forstå
hvorfor organisasjoner fungerer
slik de gjør.
• Kunne ta begrunnede
beslutninger knyttet til
veloverveide organisatoriske
endringer i en organisasjon.
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KUNNSKAP
• Ha kunnskap om sentrale
nasjonale og internasjonale
aktører innenfor luftfarten.
• Ha kunnskap om luftfartens
rammevilkår.

Luftfartens organisering og betydning

• Ha kunnskap om luftfartens
funksjon, utvikling og
samfunnsmessige betydning.
FERDIGHETER
• Kunne definere rollene til ulike
aktører i luftfarten og hvordan
disse samspiller.
• Kunne redegjøre for luftfartens
rammebetingelser og betydningen
av disse.

• Forelesninger og
gruppearbeid.
• Forelesninger
benyttes til teorigjennomgang og
diskusjon av faglige
problemstillinger.
• Det legges opp til
aktiv
studentmedvirkning
gjennom
plenumsdiskusjoner
og gruppearbeid der
aktuelle
problemstillinger
diskuteres.

• Kunne redegjøre for luftfartens
samfunnsmessige betydning.
GENERELL KOMPETANSE
• Ha grunnleggende innsikt i
sentrale aktører innenfor
luftfarten, de rammebetingelser
næringen arbeider under og
luftfartens samfunnsmessige
betydning.
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• Skriftlig
skoleeksamen, 4
timer (teller 60%).
• Gruppeoppgave
(teller 40%).
Oppgave gjøres
tilgjengelig på første
samling og
innleveringsfrist
settes til ca. 1 ½ uke
før skriftlig
skoleeksamen.

Undervisnings- og
læringsform:
• Gjennom
forelesninger
gjennomgås det
sentrale fagstoffet.
• Sammen med
jobbing med
relevante oppgaver i
grupper forventes
dette å gi god
læringseffekt og
gjøre studentene
godt forberedt til å
avlegge eksamen.
Vurderingsform:
• Vurderingen er
splittet i en
individuell del og en
gruppeoppgave.
Dette gjøres for å
kunne teste både
individuelle teoretiske kunnskaper
(skoleeksamen) og
ferdigheter i teamarbeid (gruppeoppgave). Gruppeoppgaven gir også
studentene en viss
fordypning innenfor
et tema.
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KUNNSKAP
• Ha kunnskap om faktorer som
påvirker luftfartstilbudet og
etterspørselen etter
flyrutetjenester.
• Ha kunnskap om den norske
befolknings reisevaner med fly.

Luftfartens utvikling

• Ha kunnskap om lufthavner og
design og utvikling av disse.
FERDIGHETER
• Kunne redegjøre for grunnleggende tilbuds- og
etterspørselsteori ved
tjenesteproduksjon.

• Forelesninger og
gruppearbeid.
• Forelesninger
benyttes til teorigjennomgang og
diskusjon av faglige
problemstillinger.
• Det legges opp til
aktiv studentmedvirkning.

• Kunne drøfte drivkreftene i
luftfartsutviklingen.

• Skriftlig
skoleeksamen
(teller 60%), 4 timer.
• Gruppeoppgave
(teller 40%).
Oppgave gjøres
tilgjengelig på første
samling og
innleveringsfrist
settes til ca. 1 ½ uke
før skriftlig
skoleeksamen.

Undervisnings- og
læringsform:
• Gjennom
forelesninger
gjennomgås det
sentrale fagstoffet.
• Sammen med
jobbing med
relevante oppgaver i
grupper forventes
dette å gi god
læringseffekt og
gjøre studentene
godt forberedt til å
avlegge eksamen.
Vurderingsform:
• Vurderingen er
splittet i en
individuell del og en
gruppeoppgave for å
kunne teste både
individuelle kunnskaper og ferdigheter i teamarbeid.
Gruppeoppgaven gir
også studentene en
viss fordypning
innenfor et tema.

• Kunne redegjøre for lufthavnens
funksjon og viktige forhold ved
design og utvikling av lufthavner.
GENERELL KOMPETANSE
• Ha grunnleggende innsikt i viktige
tilbuds- og etterspørselsdrivere i
luftfarten samt ha en
grunnleggende forståelse for
lufthavnens rolle i
transportsystemet.
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KUNNSKAP
• Ha bred kunnskap om ulike
forretningsmodeller og
flyselskapenes strategier.
• Ha kunnskap om relasjonene
mellom flyselskap og lufthavner
og hvordan lufthavner
kommersielt kan utvikles.
• Ha kunnskap om network og
revenue management i luftfarten.
• Ha kunnskap om miljøvirkninger
av luftfart og hvordan ulike
aktører kan redusere de negative
miljøvirkningene i luftfarten.

• Forelesninger og
gruppearbeid.
• Forelesninger
benyttes til teorigjennomgang og
diskusjon av faglige
problemstillinger.
• Det legges opp til
aktiv studentmedvirkning.

Ledelse av luftfartsorganisasjoner

• Ha kunnskap om
sikkerhetsutfordringer i luftfarten
og hvordan myndigheter og
aktørene i luftfarten jobber med
sikkerhet.

• Skriftlig
skoleeksamen
(teller 60%). 5 timer.
• Gruppeoppgave
(teller 40%).
Lengden på
oppgaven er ca. 15 20 sider.

Undervisnings- og
læringsform:
• Gjennom
forelesninger
gjennomgås det
sentrale fagstoffet.
• Sammen med
jobbing med
relevante oppgaver i
grupper forventes
dette å gi god
læringseffekt og
gjøre studentene
godt forberedt til å
avlegge eksamen.
Vurderingsform:
Vurderingen er splittet
i en individuell del og
en gruppeoppgave for
å kunne teste både
individuelle kunnskaper og ferdigheter i
teamarbeid.
Gruppeoppgaven gir
også studentene en
viss fordypning
innenfor et tema.

• Ha kunnskap om innholdet i «total
airport management».
FERDIGHETER
• Kunne redegjøre for strategier i
flyselskap og diskutere fordeler og
ulemper ved disse.
• Kunne redegjøre for forholdet
mellom flyselskap og lufthavner
og drøfte hvordan lufthavneier
kan utvikle lufthavnen.
• Kunne redegjøre for utfordringer
ved ruteutvikling i flyselskap og
prissetting av tjenester for å
maksimere inntektene.
• Kunne redegjøre for og analysere
luftfartens miljøpåvirkning.
• Kunne redegjøre for sikkerhetsutfordringer på flyplassen (safety
og security) og hvordan ulike
aktører kan redusere risikoen for
uønskede hendelser.
• Kunne redegjøre for tankegangen
i «total airport management».
GENERELL KOMPETANSE
• Redegjøre for å diskutere
sikkerhets-, miljø og
lønnsomhetsutfordringer både i
flyselskap og ved lufthavndrift og
forstå viktigheten av samarbeid i
næringen.
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§ 2-2-6 Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
Årsstudiet i luftfartsledelse har første året felles med de som blir tatt opp på årsstudiet i økonomi,
markedsføring og ledelse. Det betyr at det faglige opplegget knyttet til første studieår ivaretas av de
som har ansvaret for MF105E Markedsføring og strategi og OR127E Organisasjon og ledelse. Dette er
universitetslektor Nina Kramer Fromreide samt noen gjesteforelesere. Disse emnene har blitt kjørt
over flere år, og det faglige opplegget har blitt evaluert og justert for å imøtekomme både faglige
krav og studentenes ønsker. Det faglige opplegget vil i all hovedsak videreføres slik det er i dag.
I og med at de som velger årsstudiet i luftfartsledelse også skal følge de ordinære forelesningene her,
vil en ved gruppearbeid prøve å knytte noen av oppgavene til en luftfartsorganisasjon der dette er
naturlig. Det kan da være fornuftig at luftfartsstudentene kan danne egne grupper for å kunne få til
bedre faglige diskusjoner om ulike organisasjons og strategispørsmål.
Når det gjelder emnene i markedsføring og ledelse vil ansvaret for disse ligge hos faggruppen for
marked, organisasjon og ledelse. Faggruppen omfatter blant annet fagområdene markedsføring,
organisasjon/ledelse, etikk, filosofi og bedrifters samfunnsansvar. Emneansvaret for markedsorganisasjons- og ledelsesemnene har universitetslektor Nina Kramer Fromreide. Undervisningen er
forankret i relevant faglitteratur og forskning innenfor fagområdene markedsføring og
markedskommunikasjon, samt organisasjonsteori og strategiarbeid i foretak.
Når det gjelder de luftfartsfaglige emnene så vil ansvaret for gjennomføringen av disse ligge hos
faggruppen for økonomisk analyse og regnskap med forskningsgruppen i logistikk og transport (FILT).
Faggruppen arbeider med problemstillinger innenfor bedriftsøkonomi og regnskap, finans,
transportøkonomi, logistikk, samfunnsøkonomi og kvantitativ metode. Forskningen har hovedvekt på
regnskapsnormer, kommunaløkonomi, økonomistyring i små og mellomstore bedrifter, ledelse- og
styringssystemer, økonomistyring som verdiskapningsverktøy, transport og logistikk i Nordområdene
samt økonomistyring i internasjonale bedrifter. Faggruppen har et internasjonalt miljø innenfor
offentlig regnskap, og en nasjonalt ledende forskningsgruppe innenfor logistikk og transport.
Faggruppen har en omfattende eksternfinansiert prosjektportefølje og betydelig internasjonal
forskningsaktivitet. Se vedlagte publikasjonsliste for de siste 5 år (vedlegg 7).
Solvoll vi være studieprogramansvarlig for årsstudiet. Solvoll hadde tidligere ansvar for en MBA i
luftfartsledelse der det ble tatt opp studenter fra 2010 til 2016. Erfaringene fra MBA i luftfartsledelse
vil være svært nyttig når årsstudiet i luftfartsledelse skal gjennomføres. I tillegg til interne ressurser
vil det også trekkes inn gjesteforelesere på flere av temaene som skal berøres. Dette vil primært
være fagpersoner fra Avinor, Luftfartstilsynet og flyselskapene. Et opplegg der våre fagpersoner
ivaretar den teoretiske undervisningen mens personer fra næringslivet og fagetatene ivaretar mye av
den praktiske delen (anvendelse av teori på problemstillinger i luftfartsnæringen) viste seg å fungere
svært godt på MBA i luftfartsledelse. Vi mener også det vil fungere like godt på et årsstudium
innenfor de samme fagområder.
Den transportrelaterte forskningen generelt, og den luftfartsrelaterte forskningen spesielt som gjøres
av de fagansatte ved HHN, samt luftfartsforskningen som gjøres internasjonalt, vil trekkes inn i
undervisningen under gjennomgangen av de ulike tema. Vi vil også benytte pensumlitteratur som er
oppdatert på de tema som tas opp. I tillegg vil vitenskapelige artikler og annet fagstoff gjøres
tilgjengelig i Canvas-rommet slik at de av studentene som ønsker å fordype seg ekstra innenfor et
tema har mulighet til det.
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§ 2-2-7 Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
Luftfartsnæringen er i sin natur internasjonal. Grunnleggende tekniske krav og standarder innen
luftfarten fastsettes i den internasjonale luftfartsorganisasjonen ICAO (International Civil Aviation
Organization). Gjennom EØS -avtalen regulerer Norge også luftfarten i tråd med regelverket i EU. I
motsetning til ICAOs tekniske krav og standarder omfatter reguleringen av luftfarten i EU mye mer
enn flysikkerhetsbestemmelser. De fleste sider av luftfartsvirksomheten er dekket av EU-reglene,
som blant annet tar for seg rettigheter og plikter for virksomheter som vil drive med luftfart, krav til
organisering og økonomi for virksomhetene samt retten til å utøve virksomhet innenfor hele EU.
Mange av EU-reglene legger føringene for de økonomiske rammebetingelsene for luftfarten. Disse
reglene har derfor betydning for konkurransesituasjonen innenfor næringen. Noen av EUregelverkene retter seg mot flyselskaper, lufthavner og personell som arbeider innenfor luftfarten.
Andre EU-regelverk regulerer forbrukerrettigheter.
Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået EASA (European
Aviation Safety Agency). Dette EU-organet har blant annet ansvaret for sertifisering av nye flytyper,
utstedelse av miljøbevis, undersøkelser av godkjente bedrifter og inspeksjoner i medlemsstatene
Norge er også medlem av den europeiske samarbeidsorganisasjonen Eurocontrol. Organisasjon
arbeider med effektivisering og samordning innenfor feltet styring og kontroll av flytrafikken.
Effektivisering og samordning av lufttrafikktjenester og flynavigasjon er blant oppgavene som
Eurocontrol er opptatt av. I tillegg til Eurocontrol er også EU sterkt involvert i regelverksarbeidet som
omfatter styring og kontroll av flytrafikken.
I 2004 vedtok EU en lovgivingspakke for styring og kontroll av flytrafikken i Europa som kalles Single
European Sky (SES). Lovgivingspakken ble revidert i 2009 og stiller blant annet krav om uavhengige
nasjonale tilsynsmyndigheter med omfattende oppgaver. SES regulerer også organiseringen av
luftrommet som omfatter luftrommet over flere stater, samarbeidet mellom sivile og militære
luftfartsmyndigheter, sertifisering av tjenesteytere, finansiering av flysikringsvirksomheten samt
krav og spesifikasjoner til utstyr, anlegg og systemer på bakken og i luftfartøyene.
I Norge er det Luftfartstilsynets oppgave å sørge for at de nasjonale og internasjonale regelverkene
for luftfarten blir fulgt av flyselskaper og andre virksomheter. I tillegg skal Luftfartstilsynet utvikle og
fastsette det nasjonale regelverket som har betydning for flysikkerheten. Det finnes i dag få deler av
luftfartsvirksomheten som kun er underlagt rent nasjonalt regelverk.
Det internasjonale perspektivet i utdanningen vil ivaretas gjennom:
•

At det studentene lærer om luftfart i Norge også vil gjelder for luftfarten i de Europeiske land
som er medlemmer i EASA og andre land som er medlemmer i ICAO.

•

Det vil benyttes gjesteforelesere fra Luftfartstilsynet, Avinor og flyselskapene som er
oppdatert på det internasjonale regelverket som luftfarten opererer under.

•

Faglitteraturen som skal benyttes som pensum vil være på engelsk og ha et internasjonalt
perspektiv.
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§ 2-2-8 Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
Studieprogrammet er ikke et gradsprogram og punktet er derfor ikke relevant.

§ 2-2-9 For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom
institusjon og praksissted.
Det er ikke praksis knyttet til studieprogrammet og punktet er derfor ikke relevant.
Tabell 5: Vedlegg til krav til studietilbudet.
Vedlegg til krav til studietilbudet:

Vedlegg nr.

Studieplan
Avtaler om internasjonalisering
Avtaler om studentutveksling (juridisk bindende)
Leieavtaler og andre avtaler dersom institusjonen tar i bruk infrastruktur eksternt
Signert(e) praksisavtale(r)
For nettstudier (kun nettstudium eller i kombinasjon med stedbasert studium)
kommer i tillegg:
Studieplan for nettstudiet (hvis relevant)
Prosedyre for opplæring i nettstudier for studenter og lærere
Dokumentasjon av læringsplattform for nettstudentene
Dokumentasjon av nett-/faglærernes rutiner for oppfølging av nettstudenter
(som responstid osv.)

Vedlegg 1
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

§ 2-3 Studietilsynsforskriften
§ 2-3-1 Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til
antall studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.
Se tabell 4 og 6.
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Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet
Tabell 6: Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet.
1

Ansatte
som bidrar
faglig

2

Stillingsbetegnelse
1

3

Ansettelsesforhold

4

5

6

7

Faglige årsverk i studiet

8

Årsverk i andre
studier

oppgi studium og
inst. Navn4

2

Total
3

U&
V

FoU

Gisle
Solvoll

Professor

Fast 0,32
(100%
)

0,2
5

0,0
5

Pål
Pedersen

Professor

Fast 0,11
(100%
)

0,0
8

0,0
2

Terje
Andreas
Mathisen

Professor

Fast 0,09
(100%
)

0,0
6

0,0
2

Thor-Erik
Sandberg
Hanssen

FørsteFast 0,09
amanuensis (100%
)

0,0
6

0,0
2

Nina
Kramer
Fromreid
e

Universitets
Fast
lektor (100%
)

0,43

0,4
0

0,0
1

SUM

1,03

0,8
5

0,1
2

Anne
t

0,02 Underviser
primært i
transport- og
logistikkemner
ved bachelor- og
masterutdanning
ved HHN.
0,01 Underviser i
samf.økonomiske
emner på
helsemaster HHN
0,01 Underviser i
transport- og
samfunnsøkonom
i ved HHN
0,01 Underviser i
bedrifts- og
transportøkonom
i ved HHN
0,02 Underviser i
markedsføring og
ledelsesemner
ved HHN

9

10

Undervisnings
Ekstern
-/veilednings- praksiserfaring
6
område i
studiet
Antall Årstall
år

SPA - og
emneansv.
Undervisning
og veiledning

Undervisning
og veiledning
Undervisning
og veiledning
Undervisning
og veiledning
Emneansv.
Undervisning
og veiledning

0,06

Som det framgår av tabell 4 har vi anslått at årsstudiet i luftfartsledelse vil legge beslag på 43%, 32%,
11%, 9% og 9% av årsverkene til henholdsvis Fromreide, Solvoll, Pedersen, Mathisen og Hanssen.
Ressursinnsatsen i tabell 4 er basert på erfaring fra undervisning og veiledning på tilsvarende emner
både i studiepoeng og antall studenter. I og med at undervisning og veiledning på de tre luftfartsemnene vil dekkes av 4 personer, har vi en betydelig fleksibilitet, spesielt på veiledningssiden. Siden
deler av undervisningen også ivaretas av eksterne forelesere, har vi god kapasitet til å gjennomføre
undervisningen i emnene. FoU-årsverkene som er satt inn i tabellen er knyttet til den transportforskningen som de aktuelle personene driver med. En del av denne forskningen er luftfartsrelatert
og dermed direkte relevant for undervisningen i årsstudiet. Når det gjelder årsverk knyttet til
«annet» er dette tid brukt til mer «administrative» gjøremål som å skaffe til veie og følge opp gjesteforelesere, vurdere pensumlitteratur, forberede undervisning og administrere og vedlikeholde
Canvas-rom.
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Aktiviteten til personellet i dag
I tillegg til tidsbruken til Fromreide i årsstudiet, bruker Fromreide i dag resten av tiden til
undervisning markedsføringsledelse og organisasjonsfag på bachelorutdanningen ved HHN,
undervisning i organisasjon og ledelse på MBA-ledelse i tillegg til skriving av artikler.
Solvoll underviser i et valgemne i logistikk og transportøkonomi på masterprogrammet i
bedriftsøkonomi ved HHN og et innføringskurs i logistikk og transport på bachelorutdanningen ved
HHN og et obligatorisk emne i logistikk for studentene som tar bachelor i internasjonal markedsføring. I tillegg benyttes tiden til forskning og artikkelskriving innenfor transportøkonomiske tema.
Pedersen har i dag det faglige ansvaret for en master i helseledelse ved HHN. Han er emneansvarlig
og underviser på 2 av kursmodulene der, der hver av kursene er på 10 studiepoeng, pluss har
ansvaret for veiledning av 26 studenter på MBA-studiet i helseledelse. I tillegg veileder Pedersen
masteroppgaver på MBA, har hovedansvaret for doktorgradsveiledning av en stipendiat, og
emneansvar og undervisning på ECO5AAA, Økonomiske beslutninger (7,5 studiepoeng) som skal
undervises i Bodø og på Stjørdal første gang høsten 2020. Pedersen bruker den resterende tida til
forskning innenfor samfunnsøkonomi ved å skrive papers til tidsskrifter og bøker.
Mathisen underviser i Strategisk analyse og Logistikk og transport på masterprogrammet i
bedriftsøkonomi ved HHN. Videre er Mathisen prodekan for forskning og utvikling og forsker innen
anvendt mikroøkonomi.
Hanssen har i dag emneansvar og underviser emnet Offentlig økonomi. Han Underviser også på
emnene Bedriftsøkonomisk analyse med programvare, Innføring i økonomi og Innføring i
transportøkonomi og logistikk. I tillegg veileder han master og doktorgradskandidater. Han leder
publiseringsutvalget ved Nord universitet. I tillegg forsker han og skriver vitenskapelige artikler og
bokkapitler.
Litt om faggruppene personellet er tilknyttet
Faggruppen innenfor marked, organisasjon og ledelse omfatter 48 medarbeidere hvorav 7 er
stipendiater. Fra gruppen vil følgende bidra:
•

Universitetslektor Nina Kramer Fromreide.

Fromreide har 20 års erfaring som leder i private og offentlige virksomheter. De siste 8 årene har hun
vært ansatt ved HHN i Bodø som universitetslektor og fagansvarlig i markedsføring, strategi,
organisasjon og ledelse. Hun har flere års erfaring som foredragsholder og kursholder blant annet
innenfor temaene organisasjonsutvikling, ledelse og strategisk markedsarbeid.
Faggruppen økonomisk analyse og regnskap omfatter 55 medarbeidere hvorav 8 er stipendiater.
Fagmiljøet innenfor samferdsel/transport knyttet til forskningsgruppen FiLT har vært stabilt over
flere år. Når det gjelder undervisning på årsstudiet i luftfartsledelse vil følgende personer fra
forskningsgruppen bidra:
•
•
•
•

Professor Gisle Solvoll.
Professor Pål Andreas Pedersen.
Førsteamanuensis Thor-Erik Sandberg Hanssen.
Professor Terje Andreas Mathisen.

Alle fire er aktive forskere innenfor fagområdene samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi generelt og
transportøkonomi spesielt. Alle er fast ansatt ved NORD i 100% stilling. Vi viser ellers til vedlagte
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CVer for en beskrivelse av kompetansen til disse, se vedlegg 2. Personene nevnt ovenfor har publisert
et betydelig antall vitenskapelige artikler i sin karriere som dekker de aktuelle fagområdene i det
aktuelle årsstudiet på en god måte. Personene har også undervist i flere kurs innenfor fagområdet
både på bachelor- og masternivå og veiledet studenter som har skrevet bachelor- og masteroppgaver. Den samlede kompetansen som forskningsgruppen innehar, vil derfor være tilstrekkelig
bred til å dekke studiets fag og emner. Antall fagpersoner er også tilstrekkelig til å ivareta den
undervisnings- og veiledningskapasiteten som årsstudiet vil måtte kreve. En kortfattet oversikt over
tittel, alder og kompetanse til fagpersonene i FiLT er gitt i tabellen nedenfor.
Tabell 7: Oversikt over fagmiljøet som skal involveres i årsstudiet.
Navn

Tittel

Alder

Nina Kramer Fromreide

Universitetslektor

52 år

Gisle Solvoll

Professor

60 år

Pål Pedersen

Professor

58 år

Thor-Erik Sandberg
Hanssen

Førsteamanuensis 43 år

Terje Andreas Mathisen

Professor

41 år

Kompetanse
Markedsføring, organisasjonsutvikling og ledelse.
Bedriftsøkonomi, transportøkonomi
og logistikk.
Samfunnsøkonomi,
transportøkonomi og helseøkonomi.
Bedrifts- og samfunnsøkonomi samt
transportøkonomi.
Samfunnsøkonomi og
transportøkonomi.

§ 2-3-2 Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig
kompetanse.
Fagmiljøet som skal bidra med undervisning på årsstudiet har alle lang undervisningserfaring.
Hanssen og Mathisen har også kurs i universitetspedagogikk. Solvoll og Fromreide har utviklet sin
pedagogikk gjennom lang undervisningserfaring, samtaler med kollegaer, studentevalueringer og
inspirasjon fra interne undervisnings- og veiledningsseminar. Spesielt studentevalueringer fra
gjennomførte emner viser at studentene er godt fornøyd med både selve undervisningen og
undervisningsopplegget.
Årsstudiet er samlingsbasert med tradisjonell klasseromsundervisning. Dette betyr at de digitale
ferdighetene som kreves av studieprogram- og emneansvarlig er knyttet til bruk av Canvasrom, de
digitale hjelpemidler i klasserom og kommunikasjon via e-post.
Alle som skal bidra på årsstudiet har en digital kompetanse som vil ivareta de behov som årsstudiet
genererer. Det gjelder bruk av Canvas-rom, kommunikasjon med studenter via e-post, og bruk av
digitale hjelpemidler i klasserom. FILT-gruppen, sammen med Fromreide har samlet sett tilstrekkelig
digital, didaktisk og pedagogisk kompetanse til å ivareta undervisningen på årsstudiet i
luftfartsledelse på en utmerket måte. Se for øvrig vedlagte CVer i vedlegg 8.
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§ 2-3-3 Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
Faggruppeleder vil tilrettelegge arbeidsbelastningen til de fagansatte som skal involveres i årsstudiet
slik at de vil ha tilstrekkelig tid til å planlegge, forberede og gjennomføre undervisningen på en god
måte. Studieprogramansvarlig og emneansvarlige har lang fartstid på avdelingen og har ivaretatt
disse rollene på andre program og emner over flere år. De vil derfor ha gode forutsetninger til å
ivareta disse rollene på en god måte også ved gjennomføringen av årsstudiet i luftfartsledelse.
Professor Gisle Solvoll vil være studieprogramansvarlig og emneansvarlig for de 3 luftfartsfaglige
emnene (Luftfartens organisering og betydning, Luftfartens utvikling og ledelse av luftfartsorganisasjoner). Universitetslektor Nina Kramer Fromreide vil være emneansvarlig for emnene
markedsføring og strategi samt organisasjon og ledelse. Solvoll og Fromreide vil spesielt samarbeide
om innholdet i de emnene som er felles for begge årsstudiene. Det er viktig å sikre at det
luftfartsfaglige perspektivet blir ivaretatt på en god måte i de to emnene markedsføring og strategi
og organisasjon og ledelse som kjøres høsten 2020 og våren 2021.
Solvoll vil som studieprogramansvarlig ha ansvar for å utarbeide studieplanen og kvalitetssikre
denne. Han vil også, sammen med Fromreide, ha ansvar for emneevalueringene og for å følge opp
disse. Studentevalueringene vil danne grunnlag for kvalitetsutvikling av studieprogrammet. Solvoll og
Fromreide vil også ha ansvaret for utvikling av årsstudiet slik at dette er faglig oppdatert til enhver
tid.
Vi viser for øvrig til Universitetets kvalitetssystem for roller og ansvar i kvalitetssikring av
utdanningene.

§ 2-3-4 Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av
ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder
følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
De 5 emnene i årsstudiet utfyller hverandre. Siden årsstudiet er rettet inn mot studenter som har
spesiell interesse av luftfartsnæringen, vil de mest sentrale delene av årsstudiet være knyttet til de 3
luftfartsrelaterte emnene. Dette er emner som direkte fokuserer på luftfartsnæringen og sentrale
økonomiske, organisatoriske og markedsrelaterte problemstillinger som berører ansatte i næringen.
Alle som skal undervise her er i 100% stilling og har første- eller toppkompetanse.
De 2 emnene i markedsføring, strategi, organisasjon og ledelse er mer generelle, og henter teori og
empiri fra ulike næringer. Det teoretiske grunnlaget for de tre luftfartsrelaterte emnene legges
imidlertid her.
Se tabell 6.

a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av
minst 20 prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
Se tabell 6 og 7.
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b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet
bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med
professor- eller dosentkompetanse.
Dette punktet er ikke relevant for studieprogrammet.

§ 2-3-5 Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå.
Når det gjelder den forskningen som er relevant for gjennomføringen av årsstudiet i luftfartsledelse,
så utføres denne i FiLT, som er en integrert del av faggruppen i økonomisk analyse og regnskap ved
HHN.
Ved HHN har vi i en årrekke kunne vise til landets beste forskningsproduksjon pr. forsker innenfor
fagområdet transport og transportøkonomi blant handelshøgskolene i Norge. FiLT har gjennom flere
år arbeidet med ulike transportøkonomiske problemstillinger både innenfor bussdrift, luftfart, hurtigbåt- og fergedrift. Det er for eksempel gjennomført samfunnsøkonomiske analyser av samferdselsprosjekter både i Nord-Norge og andre steder. Næringslivets transportbehov og nytte av ulike typer
investeringer har det også vært arbeidet med. Innenfor luftfart har det vært forsket på takstsystemet
til lufthavnene, lufthavnstruktur, lønnsomhet av nye lufthavner, samfunnsnytten av luftfarten, betydningen av de regionale flyrutene, luftfartens betydning for universitet og høgskolesektoren med
mer. Forskningen publiseres både i vitenskapelige poenggivende journaler, populærvitenskapelige
journaler, forskningsrapporter og via andre media (aviser, radio og fjernsyn). Den kunnskapen FiLT
har om samferdselssektoren generelt og luftfart spesielt, gjør at undervisningen vil gjøres forskningsbasert med bruk av mange næringsrelaterte eksempler. For en oversikt over den vitenskapelige
produksjonen de seneste 5 år viser vi til vedlegg 7. Noen spesielt relevante arbeider er:
•

Solvoll G. and Hanssen, T.-E.S. (2018). The importance of aviation in higher education. Journal of
Air Transport Management 72, 47-55.

•

Solvoll G., Mathisen, T. and Welde, M. (2018). Forecasting air traffic demand for major
infrastructure changes. Proceedings of 7th Transport Research Arena TRA 2018.

•

Solvoll G. and Mathisen, T.A. (2017). Pricing of airport operations. Chapter in the book: The
Economics of Airport Operations. Advances in Airline Economics, 6, 155-182.

•

Hanssen, T.-E.S., Solvoll G., Bråthen, S. og Tveter, E. (2014). Luftfartens betydning for universitet
og høgskoler. SIB-rapport nr. 3-2014. Handelshøgskolen i Bodø.

•

Bråthen, S., Tveter, E., Solvoll G. og Hanssen, T.-E.S. (2014). Luftfartens betydning for utvalgte
samfunnssektorer: eksempler fra petroleumsrelatert virksomhet, kultur og sport. Rapport 1410,
Møreforsking Molde AS.

•

Mathisen, T.A. and Solvoll G. (2012). Reconsidering the regional airport network in Norway.
European Transport Research Review, 4 (1), 39-46.

•

Solvoll G. (2011). Tilskudd til flygeinformasjonstjenester (AFIS). SIB-rapport nr. 4-2011.
Handelshøgskolen i Bodø.

28

45/19 Akkreditering 2019 - Årsstudium i luftfartsledelse - 19/02738-5 Akkreditering 2019 - Årsstudium i luftfartsledelse : ~ 19_02738-3 Revidert søknad om akkreditering - Årsstudium i Luftfartsledelse 578393_1_1

•

Jørgensen, F., Mathisen, T.A. og Solvoll G. (2011). Lufthavnavgifter i Norge – Takstsystemets
struktur og betydning for tilbud og etterspørsel. SIB-rapport nr. 2-2011, Handelshøgskolen i
Bodø.

•

Mathisen, T.A. og Solvoll G. (2009). Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana. Samfunnsøkonomisk
lønnsomhet ved to alternative rullebanelengder. SIB-rapport nr. 3 2009, Handelshøgskolen i
Bodø.

•

Kjærland, F., Mathisen, T.A. og Solvoll G. (2009). An assessment of Norway’s regional airports
compared with airports situated in the EU’s outermost regions. SIB-rapport 1/2009.
Handelshøgskolen i Bodø.

•

Hanssen, T.-E.S., Mathisen, T.A. og Solvoll G. (2008). Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana. Trafikale
og økonomiske konsekvenser av en ny lufthavn. SIB-rapport 1/2008. Handelshøgskolen i Bodø.

§ 2-3-6 Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i
nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet.
Se vedlegg 9.

§ 2-3-7 For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet
studietilbudet ha relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må
sikre at praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.
Dette punktet er ikke relevant for studieprogrammet.
Vedlegg til krav til fagmiljø:

Vedlegg nr.

CV for alle som inngår i studiets fagmiljø (CV-ene skal følge malen)

8

Publikasjonslister for de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist
Eventuell annen dokumentasjon på kunstnerisk utviklingsarbeid og/eller faglig
utviklingsarbeid.
Dokumentasjon på nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som
fagmiljøet deltar aktivt i
Dokumentasjon av opplæringsprogram for nettlærere

7
Ikke relevant

Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet

9
Ingen

Tabell 8: Forventet antall studenter ved studietilbudet.
Antall studenter ved studietilbudet det
søkes om
Antall fulltidsstudenter
Antall deltidsstudenter
Antall nettstudenter fulltid

Studenter totalt første studieår

Studenter totalt
ved full drift
30

Kommentar: Det er satt er måltall på 30 studenter. Ut fra dialogen med luftfartsmyndighetene og
erfaringene fra søkningen til det tidligere MBA-studiet i luftfartsledelse, er dette realistisk å oppnå.
29
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Nord universitet
HHN - Handelshøgskolen

INTERNT NOTAT – UTEN OPPFØLGING
Gjelder: Søknad akkreditering årsstudium i luftfartsledelse - svar på tilbakemelding versjon
2
Til

Kopi til

Fra: Kathrine Mathisen
Dato: 01.11.2019

Ref:

19/02738-4/KMT

Til punkt 2.1.1 om opptak: Dere har ryddet i selve opptaksbeskrivelsen og dette er bra. Det
er også bra at det har skrevet inn hva som er «relevant praksis» dersom det er søkere med
realkompetanse. Hva som ligger i «andre tjenestetilbydere til luftfartsnæringen» er imidlertid
uklart og vil kunne være vanskelig for opptakskontoret å vurdere i og med at det kan tolkes
ganske vidt.
Respons: Andre tjenestetilbydere er primært handlingselskap, cateringselskap,
securityselskap, selskap som leverer brannberedskap samt leverandører av tekniske
tjenester til lufthavner. Det viktige er at selskapet er en leverandør av varer eller tjenester
som luftfartsaktørene er avhengig av.

Når det gjelder kulepunktet om rangering, så er dette overflødig. I henhold til Forskrift om
opptak til høgre utdanning skal søkere med realkompetanse gis et stipulert antall
konkurransepoeng og rangeres i tråd med hovedregelen. Man rangerer ikke
realkompetansesøkere på en egen måte, og rangeringsregelverket slik det står blir derfor
overflødig.
Respons: Tas til etterretning.

Til punkt 2.1.2 om overgangsordning: Etter samtale med Kathrine skal det ikke være noen
overgangsordning mellom dette årsstudiet og bachelorstudiet. Selv om dere ikke behøver å
skrive om søknaden her, er det viktig at det i studieplanene ikke ser ut som at det er egne
overgangsordninger, kun at man kan søke opptak på ordinær måte, og deretter søke
godskriving av beståtte emner.
Respons: Tas til etterretning. Avsnittet over tabellen på side 7 kan endes til:
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Ved fullført årsstudium i luftfartsledelse kan de to første semestrene innpasses mot
bachelor-emner innenfor markedsføring, strategi, organisasjon og ledelse. Videre kan
luftfartsemnene brukes som valgemner i fakultetets bachelorgrad i økonomi og
ledelse.

Til punkt 2.2.3 om stipulert arbeidsomfang: Det er bra dere har beskrevet hva slags
aktiviteter som inngår i de ulike bolkene. Det vi savner er imidlertid en vurdering av
arbeidsomfanget knyttet til selve eksaminasjonen siden det i alle emner inngår
eksamensformer som går over lengre tid. Hvor kommer tidsbruken til disse inn?
Respons: Tidsbruken knyttet til selve tiden brukt på gruppeoppgaver og hjemmeeksamen
inngår i aktiviteten Eksamensforberedelser. Denne aktiviteten kan da endres til
«Eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring». I og med at studentenes tidsbruk
både samlet sett og fordelt på aktiviteter, vil variere mye fra student til student er det å
sette timetall inn i tabell 2 er vanskelig øvelse. Vi mener imidlertid at den fordelingen vi har
foretatt ikke er urimelig.

Til punkt 2.2.5 om lærings- og vurderingsformer: I henhold til NOKUT-forskriften skal dere
begrunne hvorfor dere har valgt de ulike vurderings- og læringsformene. Så langt vi kan se
inneholder ikke tabellene noen begrunnelse for hvorfor dere har valgt de ulike
vurderingsformene; skriftlig skoleeksamen, oppgave og hjemmeeksamen. Det dere må få
frem er hvorfor den enkelte vurderingsform er valgt for det enkelte emne – på hvilken måte
setter den valgte vurderingsformen dere i stand til å prøve og vurdere studentene på en
faglig betryggende måte slik universitets- og høyskoleloven krever. Tilsvarende gjelder for
undervisningsform. På den måten vil dere kanskje også i enda større grad klare å begrunne
hvordan dere legger til rette for studentaktiv læring.
Vi er klare over at denne øvelsen er vanskelig, men det må gjøres.
Respons: Begrunnelsen for våre valg er gitt i tabellen nedenfor:
Emne

Undervisnings- og læringsform

Begrunnelse
Vurderingsform

• Forelesninger er valgt for å få en direkte
formidling de mest sentrale delene av
pensum slik at vi i størst mulig grad sikrer
at studentene når de fastsatte
kunnskapsmål.
Markedsføring
og strategi

• Oppgaveseminar er valgt for å teste
studentenes ferdigheter på de
ferdighetsmålene som er satt for emnet.
• En fornuftig miks av forelesninger og
oppgaveseminar vil gjøre at studentene til
slutt oppnår de generelle kompetansemålene som er satt opp for emnet.

• Individuell skriftlig skoleeksamen er
valgt for å få testet i hvor stor grad
studentene har tilegnet seg emnets
læringsutbytte på kunnskap.
• Gruppeoppgave er valgt for å kunne
teste studentenes måloppnåelse knyttet
til ferdigheter og generell kompetanse.
• Da vi vurderer at kunnskapslæringsutbytte er noe viktigere enn
ferdighetslæringsutbytte har vi vektet
den individuelle skoleeksamen høyere
enn gruppeoppgaven, 60% kontra 40%.
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• Forelesninger er valgt for å kunne få
formidlet de mest sentrale delene av
pensum slik at vi i størst mulig grad sikrer
at studentene når emnets kunnskapsmål.

Organisasjon og
ledelse

• Gruppearbeid er valgt for å teste
studentenes ferdigheter i å kunne løse
organisatoriske problemstillinger i
samarbeid med andre. Dette mener vi er
den beste måten å sikre at
ferdighetsmålene for emnet nås.
• Bruk av nettressurser, kommunikasjon
med studenter via epost, er valgt som et
supplement spesielt for de studenter som
sliter med å kompetansemålene for
emnet.

• Forelesninger er valgt for å få en direkte
formidling de mest sentrale delene av
pensum slik at vi i størst mulig grad sikrer
at studentene når de fastsatte kunnskapsmål for emnet.
Luftfartens
organisering og
betydning

• Gruppearbeid er valgt for å teste studentenes ferdigheter i å kunne forstå luftfartens betydning i dagens mobilitetssamfunn. Dette gjøres best ved å diskutere problemstillinger sammen med
andre. Vi mener dette er en god måte å
sikre at ferdighetsmålene for emnet nås.

• Forelesninger er valgt for å få en direkte
formidling de mest sentrale delene av
pensum slik at vi i størst mulig grad sikrer
at studentene når emnets fastsatte
kunnskapsmål.
Luftfartens
utvikling

• Gruppearbeid er valgt for å teste studentenes ferdigheter i å kunne forstå
drivkreftene i næringens utvikling, både
historisk og fremover. Det gjøres best ved
å diskutere problemstillinger i grupper.
Dette er med på å sikre at
ferdighetsmålene for emnet nås.

• Hjemmeeksamen (individuell) er valgt
for å for å få testet i hvor stor grad den
enkelte student har tilegnet seg emnets
læringsutbytte på kunnskap. Vi har valgt
hjemmeeksamen over en dag for å
kunne få testet studentenes kunnskaper
og ferdigheter også når de har tilgang til
alt av hjelpemidler. Dette gjør det mulig
å få testet den enkelte students
kunnskaper og ferdigheter knyttet til å
løse sammensatte problemstillinger i
organisasjoner.
• Hjemmeeksamen (gruppe) er valgt for å
få testet i hvor stor grad studentene har
oppnådd læringsutbytte i ferdighet
knyttet til å løse utfordringer i
organisasjoner i samarbeid med andre,
både medstudenter og personer i en
organisasjon.
• Som for emnet ovenfor, vurderer vi at
kunnskap er noe viktigere enn ferdighet
jfr. læringsutbytte slik at vi vekter den
individuelle hjemmeeksamen høyere
enn gruppeoppgaven, 60% kontra 40%.
• Individuell skriftlig skoleeksamen er
valgt for å få testet i hvor stor grad
studentene har tilegnet seg emnets
læringsutbytte i kunnskap.
• Gruppeoppgave er valgt for å kunne
teste studentenes måloppnåelse knyttet
til ferdigheter og generell kompetanse.
• Som for emnene ovenfor, vurderer vi at
læringsutbytte i kunnskap er noe
viktigere enn ferdighet slik at vi har
vektet den individuelle skoleeksamen
høyere enn gruppeoppgaven, 60%
kontra 40%.
• Skriftlig skoleeksamen er valgt for å få
testet i hvor stor grad studentene har
tilegnet seg emnets læringsutbytte i
kunnskap.
• Gruppeoppgave er valgt for å kunne
teste studentenes måloppnåelse knyttet
til ferdigheter og generell kompetanse i
emnet.
• Som for emnet ovenfor, vurderer vi at
kunnskap er noe viktigere enn ferdighet
slik at vi har vektet den individuelle
skoleeksamen høyere enn
gruppeoppgaven, 60% kontra 40%.
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• Forelesninger er valgt for å få en direkte
formidling de mest sentrale delene av
pensum slik at vi i størst mulig grad sikrer
at studentene når emnets fastsatte
kunnskapsmål.
Ledelse av
luftfartsorganisasjoner

• Gruppearbeid er valgt for å teste studentenes ferdigheter i å kunne forstå og
komme med løsninger på de spesielle
ledelsesutfordringer vi finner i luftfartsorganisasjoner. Det gjøres best ved å
diskutere problemstillinger i grupper.
Dette er med på å sikre at ferdighetsmålene for emnet nås.

• Skriftlig skoleeksamen er valgt for å få
testet i hvor stor grad studentene har
tilegnet seg emnets læringsutbytte i
kunnskap.
• Gruppeoppgave er valgt for å få testet
studentenes måloppnåelse knyttet til
ferdigheter og generell kompetanse i
emnet.
• Som for emnet ovenfor, vurderer vi at
kunnskap er noe viktigere enn ferdighet
slik at vi har vektet den individuelle
skoleeksamen høyere enn
gruppeoppgaven, 60% kontra 40%.

Til punkt 2.2.6 om studietilbudets kobling til forskning: Her skal det beskrives hvordan
studentene møter relevant forskning og det skal begrunnes hvorfor denne forskningen er
relevant. Vi kan ikke se at dette relevansen er begrunnet – kun at det slås fast at det er det.
Det er klart at studentene møter aktive forskere (i alle fall i luftfartsemnene), men det
fremgår i liten grad at studentene møter forskning.
Respons: Studentene vil møte forskning ved at det i temaene som inngår i de ulike emnene
blir trukket inn eksempler fra forskningsresultater som publiseres i vitenskapelige og
populærvitenskapelige tidsskrifter. Dette inkluderer så vel egen som andres forskning. I
tillegg vil noen av gruppearbeidene ta utgangspunkt i en vitenskapelig artikkel som
studentene får spørsmål knyttet til som de skal diskutere i grupper og komme med et
løsningsforslag på.

Til punkt 2.3.1 om fagmiljøets størrelse: Det er avsatt ca ett årsverk til dette studiet som
helhet – noe som tilsier ca. 1 årsverk pr. 25-30 studenter. Dere skriver at dette er beregninger
basert på erfaring fra tilsvarende emner. Vi har ingen grunn til å betvile det, men dere må
likevel beskrive hvordan denne erfaringen gjør at dette er tilstrekkelig. Hva er det som er
spesielt med undervisningsform, vurderingsform, studiemodell og antall studenter som gjør
at størrelsen på fagmiljøet er tilstrekkelig.
Respons: Begrunnelsen for at om lag ett årsverk ansees tilstrekkelig er som følger:
•

Samlingsbasert undervisning er noe mindre ressurskrevende for forelesere enn ukentlige
forelesninger. Dessuten dekkes deler av undervisningen i luftfartsemnene av ressurspersoner
utenfor egen organisasjon.

•

Vurderingsformen med gruppeoppgave i stedet for individuell oppgave gjør sensureringen
mindre ressurskrevende.

Dersom ressursbehovet blir større enn antatt vil vi fortløpende sette inn de ressurser som
trengs.
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Rådgiver
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Mal for studieprogram-informasjon EpN
Skriveveiledning infotagger.

1

Felt i EpN (FS)

Type

Skriveveiledning

Webnavn
(P-NAVN)

Obligatorisk

Årsstudium i luftfartsledelse

Ingress - Salgstekst
(P-KORTINTRO)

Obligatorisk

Programbeskrivelse
(P-INNHOLD)

Obligatorisk

Hvis du er interessert i luftfart enten fordi du i dag arbeider i en
luftfartsorganisasjon eller har et ønske om det, passer dette
årsstudiet godt for deg. Her vil du få oppdatert kunnskap om
næringen som knytter landet sammen. I tillegg til å lære om luftfart
og luftfartens betydning vil du også lære om markedsførings- og
strategiarbeid i bedrifter samt om ledelse av foretak.
Årsstudiet i luftfartsledelse er organisert i 5 emner, hvorav 3 er
direkte luftfartsrelatert.
Studentene vil de to første semestrene få en innføring i generell
markedsstrategisk tenking og en forståelse for organisasjonsteorier
og ledelse i ulike typer organisasjoner.
Markeds- og strategifokuset skal gjøre studentene i stand til å
identifisere markedsføringsproblemer i et foretak og treffe
fornuftige markedsstrategiske beslutninger. Kunnskaper om
organisasjon og ledelse skal gi studentene et reflektert forhold til
verdier og etikk i offentlige og private virksomheter samt
ferdigheter i problemløsning, teamarbeid og verdibasert ledelse.
Samlet vil dette vil gi studentene et godt grunnlag når det siste
studieår skal fokuseres på luftfartsnæringen.
De to siste semestrene retter fokus mot luftfart og ledelse av
luftfartsorganisasjoner.
Studentene vil i de to første emnene få en oversikt over
luftfartsnæringen og dens sentrale aktører nasjonalt og
internasjonalt. De vil lære om næringens økonomiske og
regulatoriske rammebetingelser og luftfartens funksjon og
samfunnsmessige betydning. Videre vil studentene få en innføring i
luftfartens markedsmessige og teknologiske utvikling både i
flyselskap, på lufthavnene og hvordan dette påvirker de reisende.
Det legges vekt på at studentene skal forstå og kunne forklare den
utviklingen vi ser samt diskutere utfordringer veksten i flytrafikken
gir.
I det siste emnet fokuseres det på strategier i flyselskap og
relasjonen mellom flyselskap og lufthavner. Studentene vil lære om
ruteutvikling og utfordringer ved prising av flyreiser. Det fokuseres
mye på miljø- og sikkerhetsutfordringer i luftfarten og at
studentene skal forstå begrepet «total airport management» og de
spesielle utfordringer ledelse av en luftfartsorganisasjon gir.

Samlinger
(P-SAMLING)

Valgfri

Læringsutbytte
(P-MAL)

Obligatorisk

Kunnskap
Kandidaten:
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Mal for studieprogram-informasjon EpN
Skriveveiledning infotagger.
•

•
•

•

har bred kunnskap om organisering og ledelse av foretak,
identifisering av en bedrifts markedsutfordringer og mulige
løsninger på disse. Kunnskapen skal spesielt knyttes til
luftfartsorganisasjoner.
skal kjenne til organisasjonsteorier og teorier for
markedsføringsledelse generelt og innenfor luftfart spesielt.
skal være i stand til å orientere seg i faglitteratur for å kunne
holde seg faglig oppdatert på problemstillinger knyttet til
utfordringer i og ledelse av organisasjoner generelt og
luftfartsorganisasjoner spesielt.
skal kjenne til luftfartens nære historie, dens utvikling,
internasjonale regulering og betydning i dagens globaliserte
samfunn.

Ferdighet
Kandidaten:
•

•

•

•

kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra
forskning på praktiske og teoretiske problemstillinger
innenfor en organisasjon generelt og en luftfartsorganisasjon spesielt.
kan reflektere over egne beslutninger på et problem og
kunne diskutere og eventuelt justere denne i en faglig
diskusjon med andre.
kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om
utfordringer i organisasjoner og knytte dette til en
luftfartsfaglig problemstilling.
kan beherske teoretiske modeller på problemstillinger i en
nasjonal eller internasjonal luftfartsorganisasjon.

Generell kompetanse
Kandidaten:
•

•

•
•

•

2

har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i
en luftfartsorganisasjon og hvordan disse kan håndteres på
en fornuftig måte.
kan alene eller sammen med andre planlegge og
gjennomføre enkle utredninger i tråd med etiske krav og
retningslinjer.
kan formidle sentralt fagstoff knyttet til ledelse og
luftfartsfaglige problemstillinger både skriftlig, muntlig.
kan utveksle synspunkter med personer i luftfartsnæringen
og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis knyttet til
luftfartsrelaterte utfordringer.
kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i
luftfartsnæringen både nasjonalt og internasjonalt.
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Mal for studieprogram-informasjon EpN
Skriveveiledning infotagger.
Opptakskrav
(P-OPPTINFO)

Obligatorisk

Yrkesmuligheter
(P- YRKESMUL)

Obligatorisk

Utveksling
(P-UTVEKS)

Obligatorisk
på gradsprogrammer
Valgfri

Videre utdanning
(P-VIDSTUD)
Praksis (P-PRAKSIS)
Kostnader
(P-KOST)

3

Valgfri
Obligatorisk

Eksamen- og
vurderingsformer
(P-EKSAVU)
Avsluttende
eksamen
(P-AVEKS)

Obligatorisk

Programevaluering
(P-EVALU)

Obligatorisk

Progresjonskrav
(P-PROGRE)

Valgfri

Aktuelle forskrifter
og sentrale
bestemmelser
(P-AKTFOR)
Skikkethet
(P-SKIKK)
Autorisasjon
(P-AUT)

Obligatorisk

For å bli tatt opp på studiet kreves generell studiekompetanse
eller godkjenning av realkompetanse for søkere over 25 år.
Realkompetanse er kunnskaper du har fått gjennom relevant
yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning
eller på annen måte.
Årsstudiet kvalifiserer for oppgaver innen næringsliv og offentlig
forvaltning. Kunnskaper innen markedsføring, ledelse og
luftfartsfag vil gjøre kandidatene spesielt attraktive i stillinger
innenfor luftfartsnæringen, både hos tilsyn, operatører og
lufthavneiere.

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at
studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen og oppgaver.

Valgfri

Valgfri
Valgfri

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom
emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene
inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vi viser til gjeldende forskrifter og retningslinjer.
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Mal for emnebeskrivelse EpN
Skriveveiledning infotagger.
Emnebeskrivelse: Markedsføring og strategi
Felt

Type

Skriveveiledning

Type emne (E-TYPE)

Obligatorisk

Obligatorisk

Innhold (E-INNHOLD)

Obligatorisk

Introduksjon til emnet
(E-KORTINTR)

Valgfri

Emnet gir en innføring i markedsføringsledelse og foretaksstrategi. Det fokuseres på markedsføring som en ledelsesprosess der bedriften søker å avstemme interne styrker og svakheter med muligheter og trusler i omgivelsene. Målet med
markedsføringsledelse er å kunne forbedre bedriftenes kontroll
med utfordringer i markedet. For den enkelte student vil det
bety at man ved økt kunnskap om markedsføringsledelse kan
forvente at en i en senere jobbsituasjon vil ha utviklet evne til å
identifisere markedsføringsproblemer og å treffe gode markedsstrategiske beslutninger i den organisasjonen man jobber i.
Emnet gir en innføring i markedsføringsledelse og
foretaksstrategi. Slik kunnskap gjør deg bedre i stand til å
identifisere markedsføringsproblemer i et foretak og å treffe
gode markedsstrategiske beslutninger.

Kostnader (E-KOST)

Obligatorisk

Læringsutbytte
(E-LAER)

Obligatorisk

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at
studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Etter gjennomført emne skal studenten:
Kunnskap
• Kjenne til markedsføringsledelse som fenomen og
problemområde.
• Kjenne til strategiprosesser og den strategiske
ledelsesprosessen.
• Kjenne til strategisk iverksettelse, implementering og
kontroll.
• Kjenne til strategi på konsern- og forretningsnivå.
Ferdighet
•
•

Kunne identifisere markedsføringsproblemer i en
organisasjon.
Kunne vise forståelse for hvordan primært små og
mellomstore bedrifter kan utvikle hensiktsmessige
strategier for personal/kompetanse, marked og
konkurrenter.

Generell kompetanse
•
•

1

Kunne ta begrunnede markedsstrategiske beslutninger.
Kunne redegjøre for sentrale begreper og teorier
innenfor strategifaget.
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Mal for emnebeskrivelse EpN
Skriveveiledning infotagger.

2

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

Obligatorisk

Anbefalte
forkunnskaper
(E-ANFOR)

Valgfri

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E-LOGUND)
Pensum (E-PENS)

Obligatorisk

Undervisningen er samlingsbasert og består av både
forelesninger og oppgaveseminarer.

Obligatorisk

All pensumslitteratur legges i Leganto.

Emneevaluering
(E-EVALU)

Obligatorisk

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom
emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene
inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
(E-PRAKSIS)
Eksamensbeskrivelse
(E-EKSBESKR)

Valgfri

Hjelpemidler til
eksamen
(E-HJELP)

Valgfri

Valgfri

Studenter må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende
studieprogram.

Skriftlig skoleeksamen (A-F), 6 timer, teller 60% av endelig
karakter.
Oppgave (A-F), gruppe, teller 40% av endelig karakter.
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Mal for emnebeskrivelse EpN
Skriveveiledning infotagger.
Emnebeskrivelse: Organisasjon og ledelse
Felt

Type

Skriveveiledning

Type emne (E-TYPE)

Obligatorisk

Obligatorisk

Innhold (E-INNHOLD)

Obligatorisk

Introduksjon til emnet
(E-KORTINTR)

Valgfri

Emnet fokuserer på bruk av sentrale organisasjonsteorier og modeller. Studentene vil få en grunnleggende forståelse for og
innsikt i slike teorier og modeller. I gjennomføringen av emnet
skal også studentene oppøve ferdigheter i oppgaveløsning og
teamarbeid innenfor emnets hovedtema.
Emnet gir en innføring i sentrale organisasjonsteorier og modeller.

Kostnader (E-KOST)

Obligatorisk

Læringsutbytte
(E-LAER)

Obligatorisk

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at
studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Etter gjennomført emne skal studenten:
Kunnskap
• Ha generelle kunnskaper om hvordan organisasjoner
fungerer.
• Studenten skal kunne redegjøre for å forstå faglige
begreper og teorier, samt vurdere relevansen av disse i
organisasjoner.
• Ha tilegnet seg kunnskap og forståelse i bruk av ulike
perspektiver på sammensatte problemstillinger i
organisasjoner.
• Ha kunnskaper om verdibasert ledelse i et tverrfaglig
perspektiv.
• Ha kunnskaper om verdispørsmål og etikk i organisasjoner
og hvordan organisasjoner kan endres gjennom sosiale og
mellommenneskelige relasjoner.
Ferdighet
•
•
•
•

Ha kompetanse til å kommunisere med ulike aktører om
ledelsesutfordringer generelt og organisasjonens
utfordringer spesielt.
Ha ferdigheter i å analysere bedrifters organisatoriske
problemer med sikte på å fremme gode løsninger på disse.
Kunne reflektere over hvordan organisasjoner fungerer og
kunne analysere og forstå sammenhenger i organisasjonen.
Kunne reflektere over dilemmaer, konflikter og utfordringer
i organisasjoner og hvordan disse skal kunne løses i et
tverrfaglig perspektiv.

Generell kompetanse

1
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Mal for emnebeskrivelse EpN
Skriveveiledning infotagger.
•
•

2

Kunne redegjøre for hvordan ulike organisasjoner fungerer
og forstå hvorfor organisasjoner fungerer slik de gjør.
Kunne ta begrunnede beslutninger knyttet til veloverveide
organisatoriske endringer i en organisasjon.

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

Obligatorisk

Anbefalte
forkunnskaper
(E-ANFOR)

Valgfri

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E-LOGUND)
Pensum (E-PENS)

Obligatorisk

Undervisningen er samlingsbasert og består av både
forelesninger, gruppearbeid og bruk av nettressurser.

Obligatorisk

All pensumslitteratur legges i Leganto.

Emneevaluering
(E-EVALU)

Obligatorisk

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom
emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene
inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
(E-PRAKSIS)
Eksamensbeskrivelse
(E-EKSBESKR)

Valgfri

Hjelpemidler til
eksamen
(E-HJELP)

Valgfri

Valgfri

Studenter må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende
studieprogram.

Hjemmeeksamen (A-F), individuell, 5 timer, teller 60% av
endelig karakter.
Hjemmeeksamen (A-F), gruppe, varighet 2 uker, teller 40% av
endelig karakter.
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Mal for emnebeskrivelse EpN
Skriveveiledning infotagger.
Emnebeskrivelse: Luftfartens organisering og
betydning
Felt

Type

Skriveveiledning

Type emne (E-TYPE)

Obligatorisk

Obligatorisk for studenter på Årsstudium i luftfartsledelse, og
valgemne for studenter på Bachelor i økonomi og ledelse.

Innhold (E-INNHOLD)

Obligatorisk

Introduksjon til emnet
(E-KORTINTR)

Valgfri

Kostnader (E-KOST)

Obligatorisk

Læringsutbytte
(E-LAER)

Obligatorisk

Emnet gir en oversikt over luftfartsnæringen og dens sentrale
aktører både nasjonalt og internasjonalt. Det redegjøres for
næringens økonomiske og markedsmessige rammebetingelser
og næringens samfunnsmessige betydning.
Emnet fokuserer på luftfartsnæringen nasjonalt og
internasjonalt. Du vil lære om næringens rammebetingelser,
funksjon og samfunnsmessige betydning.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at
studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Etter gjennomført emne skal studenten:
Kunnskap
• Ha kunnskap om sentrale nasjonale og internasjonale
aktører innenfor luftfarten.
• Ha kunnskap om luftfartens rammevilkår.
• Ha kunnskap om luftfartens funksjon, utvikling og
samfunnsmessige betydning.

Ferdighet
•
•
•

Kunne definere rollene til ulike aktører i luftfarten og
hvordan disse samspiller.
Kunne redegjøre for luftfartens rammebetingelser og
betydningen av disse.
Kunne redegjøre for luftfartens samfunnsmessige
betydning.

Generell kompetanse
•

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)
Anbefalte
forkunnskaper
(E-ANFOR)

1

Obligatorisk

Valgfri

Ha grunnleggende innsikt i sentrale aktører innenfor
luftfarten, de rammebetingelser næringen arbeider
under og luftfartens samfunnsmessige betydning.

Studenter må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende
studieprogram.
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Mal for emnebeskrivelse EpN
Skriveveiledning infotagger.

2

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E-LOGUND)
Pensum (E-PENS)

Obligatorisk

Forelesninger og gruppearbeid.

Obligatorisk

All pensumslitteratur legges i Leganto.

Emneevaluering
(E-EVALU)

Obligatorisk

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom
emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene
inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
(E-PRAKSIS)
Eksamensbeskrivelse
(E-EKSBESKR)

Valgfri

Hjelpemidler til
eksamen
(E-HJELP)

Valgfri

Valgfri

Skriftlig skoleeksamen (A-F), 4 timer, teller 60% av endelig
karakter.
Oppgave (A-F), gruppe, teller 40% av endelig karakter.
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Mal for emnebeskrivelse EpN
Skriveveiledning infotagger.
Emnebeskrivelse: Luftfartens utvikling
Felt

Type

Skriveveiledning

Type emne (E-TYPE)

Obligatorisk

Obligatorisk emne for studenter på Årsstudium i
luftfartsledelse, og valgemne for studenter på Bachelor i
økonomi og ledelse.

Innhold (E-INNHOLD)

Obligatorisk

Introduksjon til emnet
(E-KORTINTR)

Valgfri

Kostnader (E-KOST)

Obligatorisk

Læringsutbytte
(E-LAER)

Obligatorisk

Emnet fokuserer på luftfartens markedsmessige og teknologiske
utvikling både med hensyn til tilbudssiden (flyselskap og
lufthavner) og etterspørselssiden (de reisende). I tillegg til å
beskrive utviklingen legges det betydelig vekt på å forstå og
forklare den utviklingen vi ser samt diskutere de utfordringer
veksten i flytrafikken gir.
Emnet omhandler luftfartens markedsmessige og teknologiske
utvikling. Det legges vekt på at du skal forstå og kunne forklare
utviklingen og diskutere utfordringer ved økt i flytrafikk.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at
studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Etter gjennomført emne skal studenten:
Kunnskap
• Ha kunnskap om faktorer som påvirker luftfartstilbudet
og etterspørselen etter flyrutetjenester.
• Ha kunnskap om den norske befolknings reisevaner med
fly.
• Ha kunnskap om lufthavner og design og utvikling av
disse.

Ferdighet
•
•
•

Kunne redegjøre for grunnleggende tilbuds- og
etterspørselsteori ved tjenesteproduksjon.
Kunne drøfte drivkreftene i luftfartsutviklingen.
Kunne redegjøre for lufthavnens funksjon og viktige
forhold ved design og utvikling av lufthavner.

Generell kompetanse
•

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)
Anbefalte
forkunnskaper
(E-ANFOR)
1

Obligatorisk

Valgfri

Ha grunnleggende innsikt i viktige tilbuds- og
etterspørselsdrivere i luftfarten samt ha en
grunnleggende forståelse for lufthavnens rolle i
transportsystemet.

Studenter må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende
studieprogram.
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Mal for emnebeskrivelse EpN
Skriveveiledning infotagger.

2

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E-LOGUND)
Pensum (E-PENS)

Obligatorisk

Forelesninger og gruppearbeid.

Obligatorisk

All pensumslitteratur legges i Leganto.

Emneevaluering
(E-EVALU)

Obligatorisk

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom
emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene
inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
(E-PRAKSIS)
Eksamensbeskrivelse
(E-EKSBESKR)

Valgfri

Hjelpemidler til
eksamen
(E-HJELP)

Valgfri

Valgfri

Skriftlig skoleeksamen (A-F), 4 timer, teller 60% av endelig
karakter.
Oppgave (A-F), gruppe, teller 40% av endelig karakter.
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Mal for emnebeskrivelse EpN
Skriveveiledning infotagger.
Studieplan: Ledelse av luftfartsorganisasjoner
Felt

Type

Skriveveiledning

Type emne (E-TYPE)

Obligatorisk

Obligatorisk emne for studenter på Årsstudium i
luftfartsledelse, og valgemne for studenter på Bachelor i
økonomi og ledelse.

Innhold (E-INNHOLD)

Obligatorisk

Introduksjon til emnet
(E-KORTINTR)

Valgfri

Kostnader (E-KOST)

Obligatorisk

Læringsutbytte
(E-LAER)

Obligatorisk

Emnet fokuserer på strategier i flyselskap og relasjonen mellom
flyselskap og lufthavner. Ruteutvikling i flyselskap og
utfordringer ved prising av flyreiser diskuteres. Videre
diskuteres miljøutfordringer i luftfarten og
sikkerhetsutfordringer knyttet til både lufthavner og flyrutedrift.
Forståelsen av «total airport management» vektlegges.
Emnet fokuserer på strategier i flyselskap og relasjonen mellom
flyselskap og lufthavner. Du vil også lære om ruteutvikling i
flyselskap samt miljø- og sikkerhetsutfordringer i næringen.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at
studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Etter gjennomført emne skal studenten:
Kunnskap
• Ha bred kunnskap om ulike forretningsmodeller og
flyselskapenes strategier.
• Ha kunnskap om relasjonene mellom flyselskap og
lufthavner og hvordan lufthavner kommersielt kan
utvikles.
• Ha kunnskap om network og revenue management i
luftfarten.
• Ha kunnskap om miljøvirkninger av luftfart og hvordan
ulike aktører kan redusere de negative miljøvirkningene i
luftfarten.
• Ha kunnskap om sikkerhetsutfordringer i luftfarten og
hvordan myndigheter og aktørene i luftfarten jobber
med sikkerhet.
• Ha kunnskap om innholdet i «total airport
management».

Ferdighet
•
•

•

1

Kunne redegjøre for strategier i flyselskap og diskutere
fordeler og ulemper ved disse.
Kunne redegjøre for forholdet mellom flyselskap og
lufthavner og drøfte hvordan lufthavneier kan utvikle
lufthavnen.
Kunne redegjøre for utfordringer ved ruteutvikling i
flyselskap og prissetting av tjenester for å maksimere
inntektene.
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Mal for emnebeskrivelse EpN
Skriveveiledning infotagger.
•
•
•

Kunne redegjøre for og analysere luftfartens
miljøpåvirkning.
Kunne redegjøre for sikkerhetsutfordringer på flyplassen
(safety og security) og hvordan ulike aktører kan
redusere risikoen for uønskede hendelser.
Kunne redegjøre for tankegangen i «total airport
management».

Generell kompetanse
•

2

Redegjøre for å diskutere sikkerhets-, miljø og
lønnsomhetsutfordringer både i flyselskap og ved
lufthavndrift og forstå viktigheten av samarbeid i
næringen.

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

Obligatorisk

Anbefalte
forkunnskaper
(E-ANFOR)

Valgfri

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E-LOGUND)
Pensum (E-PENS)

Obligatorisk

Forelesninger og gruppearbeid.

Obligatorisk

All pensumslitteratur legges i Leganto.

Emneevaluering
(E-EVALU)

Obligatorisk

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom
emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene
inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
(E-PRAKSIS)
Eksamensbeskrivelse
(E-EKSBESKR)

Valgfri

Hjelpemidler til
eksamen
(E-HJELP)

Valgfri

Valgfri

Studenter må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende
studieprogram.

Skriftlig skoleeksamen (A-F), 5 timer, teller 60% av endelig
karakter.
Oppgave (A-F), gruppe, teller 40% av endelig karakter.
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Vedlegg 7: Publikasjonsliste innenfor fagområdet samferdsel

Vitenskapelige artikler
1.

Simulator training in driver education – potential gains and challenges
Publisert:
2018, Safety and reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings
of ESREL 2018, June 17-21, Trondheim, Norway, 2045 – 2051.
Forfattere:
Gunnhild B. Sætren, Pål A. Pedersen, Rolf Robertsen, Per Haukeberg, Martin
Rasmussen og Catharina Lindheim

2.

The Design and Implementation of Driving Time Regulation
Publisert:
2018, European Journal of Transport and Infrastructure Research, 18 (4), 413 –
432.
Forfattere:
Pål Andreas Pedersen og Harald Bergland

3.

Importance of aviation in higher education
Publisert:
2018, Journal of Air Transport Management, 72, 47-55.
Forfattere:
Gisle Solvoll og Thor-Erik Sandberg Hanssen

4.

Determining optimal frequency at ferry crossings
Publisert:
2018, Transport Policy, 63, 200 – 208.
Forfattere:
Finn Jørgensen og Gisle Solvoll

5.

Pricing of airport operations
Publisert:
2017, Bitzan, J. D. & Peoples, J. H. (Eds.) Advances in Airline Economics, Vol.
6. Economics of airport operations
Forfattere:
Gisle Solvoll og Terje A. Mathisen

6.

Airport charges – Interactions between airlines and airports
Publisert:
2017, Bitzan, J. D. & Peoples, J. H. (Eds.) Advances in Airline Economics, Vol. 6.
Economics of airport operations
Forfattere:
Terje A. Mathisen, Jørgensen, F., Pedersen, P.A. and Santos, G.

7.

Valuing the risk and social costs of road traffic accidents - Seasonal variation and the
significance of delay costs
Publisert:
2017, Transport Policy, 57, 10 – 19
Forfattere:
Kjersti G. Bardal and Finn Jørgensen

8.

Discrimination at the ports - Welfare Effects of Giving Commuters Priority
Publisert:
2017, Transportation Research Record, Vol. 2606
Forfattere:
Thor-Erik S. Hanssen and Terje A. Mathisen

9.

Designing capacity and service level at ferry crossings
Publisert:
2017, Transportation Research Procedia, 215 – 223
Forfattere:
Finn Jørgensen and Gisle Solvoll

10.

User satisfaction with specialised transport for disabled in Norway
Publisert:
2017, Journal of Transport Geography 62, 1 – 7
Forfattere:
Gisle Solvoll and Thor-Erik S Hanssen
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11.

Impacts of adverse weather on Arctic road transport
Publisert:
2017, Journal of Transport Geography 59, 49 – 58
Forfattere:
Kjersti G. Bardal

12.

Brand loyalty among Norwegian car owners
Publisert:
2016, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 31, 256 – 264
Forfattere:
Jørgensen, F., Mathisen, T.A. and Pedersen, H.

13.

Competitive tendering and cross-shareholding in public passenger transport
Publisert:
2016, Transport Policy 48, 45 – 48
Forfatter:
Terje A. Mathisen

14.

Ranking of transport modes ‐ Intersections between price curves for transport by truck, rail,
and water
Publisert:
2015, European Transport, 57, Article no. 1, 1-14, 2015
Forfattere:
Terje A. Mathisen, Thor-Erik S Hanssen, Finn Jørgensen og Berner Larsen

15.

Transportation policy and road investments
Publisert:
2015, Transport Policy 40, 49-57
Forfattere:
Thor-Erik S Hanssen and Finn Jørgensen

16.

Universelle transportordninger for forflytningshemmede
Publisert:
2015. Kapittel i boka Innovasjoner i offentlig tjenesteyting – Vågal reise med
behov for allierte. Andersen, OJ, Nesbakk, LG og Bondas, T (red.).
Fagbokforlaget, Oslo, 173-192.
Forfattere:
Gisle Solvoll og Thor-Erik S Hanssen

17.

The effects of weather and climate change on cycling in northern Norway
Publisert:
European Journal of Transport and Infrastructure Research, 15 (2), 261-273,
2015
Forfattere:
Terje Mathisen, Jan A Annema, og Maarten Kroesen

18.

Empirical evidence on the relationship between fare and travel distance
Publisert:
International Journal of Transport Economics, XLII (1), 111-126, 2015
Forfatter:
Terje A Mathisen

19.

Winter problems on mountain passes - Implications for cost-benefit analysis
Publisert:
Transportation Research Part A, 74, 59-72, 2015
Forfattere.
Kjersti G Bardal og Terje A Mathisen

20.

Marginal costs pricing of airport operations in Norway
Publisert:
Research in Transportation Economics. 45 (C), 49-56, 2014
Forfattere:
Terje A. Mathisen, Finn Jørgensen og Gisle Solvoll

21.

Charges on transport – to what extent are they passed on to users?
Publisert:
Transportation Research Part A, 59, 183–195, 2014
Forfattere:
Finn Jørgensen and Georgina Santos

22.

Market equilibriums for transport operators with several goals
Publisert:
European Transport Research Review, 6 (3), 241-251, 2014
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Forfattere:

Finn Jørgensen og Terje A. Mathisen

23.

Citation counts in transportation research
Publisert:
European Transport Research Review, 6 (2), 205-212, 2014
Forfattere:
Thor-Erik Sandberg Hanssen og Finn Jørgensen

24.

Competition in complementary transport services
Publisert:
Transportation Research Part B: Methodological, 60, 146-159, 2014
Forfattere:
Derek J Clark, Finn Jørgensen og Terje Andreas Mathisen

Populærvitenskapelige artikler
1.

Kaptein, men kanskje ikke en veldig god leder
Publisert:
Samferdsel, 2018
Forfattere:
Jan Petter Riise, Gaute Skallerud og Terje Andreas Mathisen.

2.

Dette gjør TT-brukerne mest fornøyd. Samferdsel 2018
Publisert:
Samferdsel, 2018
Forfattere:
Gisle Solvoll og Thor-Erik Sandberg Hanssen.

3.

Autonoms skip er på vei
Publisert:
Samferdsel, 2018
Forfattere:
Ray Borkamo, K-B Wetting og Gisle Solvoll

4.

Flyets store betydning for desentralisert utdanning
Publisert:
Samferdsel, 2018
Forfattere:
Gisle Solvoll og Thor-Erik Sandberg Hanssen.

5.

Luftfarten forener Norge
Publisert:
Samfunnsøkonomen nr 4, 2018
Forfatter:
Gisle Solvoll

6.

Forsinkelser ved trafikkulykker koster
Publisert:
Fremtidens veinett 2017
Forfattere:
Kjersti Bardal og Finn Jørgensen

7.

Et blikk inn i global transportforskning
Publisert:
Samferdsel 2017
Forfattere:
Thor-Erik S. Hanssen og Finn Jørgensen

8.

Den omstridte flypassasjeravgiften: Dårlig begrunnede motargumenter
Publisert:
Samferdsel 2016
Forfattere:
Haanshuus, S. Jodalen, T. og Mathisen, T.A.

9.

Effektivitetspress og flysikkerhet
Publisert:
Samferdsel 2016
Forfattere:
Qaisar, K., Selnes, T. og Mathisen, T.A.

10.

En mulig milliard-smell for sjømateksporten
Publisert:
Samferdsel 2016
Forfattere:
Nilssen, F., Mathisen og Solvoll, G.
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11.

En mulig ny lufthavn på Helgeland: Passasjerprognoser til besvær
Publisert:
Samferdsel 2016
Forfattere:
Mathisen, T.A. og Solvoll, G.

12.

En mangel ved nytte-kostnadsanalyser: Penger å spare på å gjøre trafikken mindre værutsatt
Publisert:
Samferdsel nr. 4 2015
Forfattere:
Bardal, K. og Mathisen, T.A.

13.

Viktige faktorer bak riksveginvesteringer
Publisert:
Samferdsel nr. 3 2015
Forfattere:
Thor-Erik S Hanssen og Finn Jørgensen

14.

Flyets betydning for et desentralisert utdanningstilbud
Publisert:
Samferdsel nr. 1 2015
Forfattere:
Gisle Solvoll, Thor-Erik S Hanssen, Svein Bråthen og Eivind Tveter

15.

Med fly til fotballkampen, med fly til festivalen
Publisert:
Samferdsel nr. 1 2015
Forfattere:
Eivind Tveter, Svein Bråthen, Gisle Solvoll og Thor-Erik S Hanssen

16.

Flyets betydning for olje- og gassaktører
Publisert:
Samferdsel nr. 1 2015
Forfattere:
Svein Bråthen, Gisle Solvoll og Eivind Tveter

17.

Merkelojalitet blant norske bileiere
Publisert:
Magma, 18 (8) 2015
Forfattere:
Finn Jørgensen, Hassa Pedersen og Terje A Mathisen

18.

Lakseeksporten øker kraftig: 130 vogntog fylles daglig – press på veger og ferjer
Publisert:
Norsk sjømat, nr. 1 2015
Forfattere:
Gisle Solvoll, Thor-Erik S Hanssen, Terje A Mathisen og Stig Nerdal

19.

En mangel ved nytte-kostnadsanalyser: Penger å spare på å gjøre trafikken mindre værutsatt
Publisert:
Samferdsel nr. 3 2015
Forfattere:
Kjersti G Bardal og Terje A Mathisen

20.

Lakseeksporten skyter i været! 130 vogntog fylles daglig med fersk laks
Publisert:
Samferdsel, nr. 9 2014
Forfattere:
Gisle Solvoll, Thor-Erik S Hanssen, Terje A Mathisen og Stig Nerdal

21.

En ikke udelt vellykket fastlandsforbindelse
Publisert:Samferdsel nr. 6 2014
Forfattere:
Gisle Solvoll, Thor-Erik Sandberg Hanssen, Terje Mathisen og Jarle Løvland

22.

Samarbeid i luften
Publisert:Dagens næringsliv 22. februar 2014
Forfattere:
Derek J. Clark, Finn Jørgensen og Terje A. Mathisen
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Konferansepapers
1.

Simulator training in driver education - potential gains and challenges. Safety and Reliability –
Safe Societies in a Changing World
Publisert:
Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway
Forfattere:
Gunhild Birgitte Sætren, Pål Andreas Pedersen, Rolf Robertsen, Per Johan
Haukeberg, Martin Rasmussen og Catharina Lindheim

2.

Forecasting air traffic demand for major infrastructure changes
Publisert:
Proceedings of 7th Transport Research Arena TRA 2018, April 16-19, 2018,
Vienna, Austria
Forfattere:
Gisle Solvoll, Terje Andreas Mathisen og Morten Welde

3.

Factors affecting transport capacity at a ferry crossing
Publisert:
Poster presentation of 7th Transport Research Arena TRA 2018, April 16-19,
2018, Vienna, Austria
Forfattere:
Finn Jørgensen og Gisle Solvoll

4.

Discrimination at the ports - The welfare effects of giving commuters priority
Publisert:
Transportation Research Board 96th Annual Meeting; 2017-01-08 - 2017-0112
Forfattere:
Thor-Erik S. Hanssen og Terje Mathisen

5.

Designing capacity and service level at ferry crossings
Publisert:
European Transport Conference 2016; 2016-10-05 – 2016-10-07
Forfattere:
Finn Jørgensen and Gisle Solvoll

6.

A Framework for Including Weather Related Delays in Cost-Benefit Analyses
Publisert:
5th hEART symposium 2016; 2016-09-14 - 2016-09-16
Forfattere:
Kjersti G. Bardal and Terje Mathisen

7.

A Framework for Including Weather Related Delays in Cost-Benefit Analyses
Publisert:
UArctic Conference; 2016-09-14 - 2016-09-16
Forfattere:
Kjersti G. Bardal and Terje Mathisen

8.

Automatic ticketing at ferry crossings
Publisert:
WCTRS SIG2 2015 Conference: The Port and Maritime Sector: Key
Developments and Challenges, 11 - 12 May 2015, Antwerp
Forfatter:
Gisle Solvoll

9.

Discrimination at the ports – the welfare effects of giving commuters priority
Publisert:
WCTRS SIG2 2015 Conference: The Port and Maritime Sector: Key
Developments and Challenges, 11 - 12 May 2015, Antwerp.
Forfattere:
Thor-Erik S Hanssen og Terje A Mathisen

10.

The academic literature on intermodal freight transport
Publisert:
Proceedings of EWGT2014 - 17th Meeting of the EURO Working Group on
Transportation, July 2014, Seville. Transportation Research Procedia, 3 (C),
611-620.
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FoU-rapporter
1. Impact of Adverse Weather on Road Transport: Implications for Cost-Benefit Analysis
Publisert:
2017, Handelshøgskolen Nord universitet. PhD-avhandling.
Forfatter:
Kjersti G. Bardal
2. Konsekvenser for handelen med norsk sjømat ved innføring av midlertidig nasjonal
grensekontroll i Schengen‐området
Publisert:
2016, Universitetet i Nordland, Handelshøgskolen
Forfattere:
Frode Nilssen, Terje A. Mathisen, Christel Elvestad og Gisle Solvoll
3.

Ny rullebane i Bodø – verdsetting av frigjorte areal
Publisert:
2016, Universitetet i Nordland, Handelshøgskolen
Forfattere:
Gisle Solvoll og Terje A. Mathisen

4.

Polarsirkelen lufthavn – oppjustering av trafikkprognoser
Publisert:
2016, Universitetet i Nordland, Handelshøgskolen
Forfattere:
Gisle Solvoll og Terje A. Mathisen

5.

Transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen) Status 2015
Publisert:
2015, Universitetet i Nordland, Handelshøgskolen
Forfattere:
Gisle Solvoll og Thor-Erik Sandberg Hanssen

6.

Havneutbygging i Longyearbyen – samfunnsøkonomisk analyse
Publisert:
2015, Universitetet i Nordland, Handelshøgskolen
Forfattere:
Terje Mathisen, Stig Nerdal og Gisle Solvoll

7.

Transportordninger og arbeidsdeltakelse. Transport og arbeid blant personer med nedsatt
funksjonsevne
Publisert:
2015, rapport A27047, SINTEF Teknologi og samfunn, Trondheim
Forfattere:
Kristin Y Bjerkan, Liv Øvstedal, ME Nordtømme, A-N Kummeneje og Gisle
Solvoll

8.

Botnia-Atlanticakorridorens transportomland och utvecklingsförutsättningar
Publisert:
2014, CERUM Centrum för regionalvitenskap, Umeå.
Forfattere:
Jeanette Kjellberg, Jonas Westin, Lars Westin, Helo P Rymaszewska, Gisle
Solvoll og Thor-Erik S Hanssen

9.

Luftfartens betydning for utvalgte samfunnssektorer: eksempler fra petroleumsrelatert
virksomhet, kultur og sport
Publisert:
2014, Rapport 1410, Møreforsking Molde AS
Forfattere:
Svein Bråthen, Eivind Tveter, Gisle Solvoll og Thor-Erik S Hanssen

10.

TT-ordningen i Buskerud - Brukerundersøkelse 2014
Publisert:
2014, Handelshøgskolen i Bodø
Forfattere:
Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll

11.

Transportstrømmer av fersk laks fra Norge
Publisert:
2014, Handelshøgskolen i Bodø
Forfattere:
Thor-Erik Sandberg Hanssen, Gisle Solvoll, Stig Nerdal, Oddvar Runderem, Lene
Alteren og Terje Mathisen
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12.

Universitetet i Nordland - Nåværende og potensielle studenters vurdering av institusjonens
attraktivitet
Publisert:
2014, Handelshøgskolen i Bodø
Forfattere:
Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll

13.

Luftfartens betydning for universitet og høgskoler
Publisert:
2014, Handelshøgskolen i Bodø
Forfattere:
Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll

14.

Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast) Evaluering etter 6 års drift
Publisert:
2014, Handelshøgskolen i Bodø
Forfattere:
Gisle Solvoll, Jarle Løvland, Terje A. Mathisen og Thor-Erik S. Hanssen

15.

AutoPASS-billettering i ferjedriften – konsekvenser av ulike takstmodeller
Publisert:
2014, Handelshøgskolen i Bodø
Forfattere:
Gisle Solvoll og Thor-Erik Sandberg Hanssen

16.

Godsstrømsanalyse Trøndelag og Nordland
Publisert:
2014, Handelshøgskolen i Bodø
Forfattere:
Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll

17.

Kvarkenforbindelsen – Forbedret ferjetilbud som alternativ til fast forbindelse
Publisert:
2014, Handelshøgskolen i Bodø
Forfattere:
Gisle Solvoll og Thor-Erik Sandberg Hanssen

18.

Trafikale og økonomiske virkninger av endringer i rabattbestemmelser på
fylkesvegferjesamband
Publisert:
2014, Handelshøgskolen i Bodø
Forfattere:
Gisle Solvoll, Thor-Erik Sandberg Hanssen og Eivind Tveter
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Vedlegg 8: CVer for de faglig involverte

NAVN

Nina Kramer Fromreide

AKADEMISK TITTEL

Universitetslektor

STILLING

Universitetslektor i markedsføring og organisasjon

UTDANNING

Master i økonomi og ledelse fra BI

kun utdanninger på
minst 30 studiepoeng
Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)
Relevant
utdanningsfaglig
kompetanse
UH-pedagogikk,
didaktik osv.
Oppgi relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Jeg har så langt ingen publiseringer å vise til, men jeg jobber med saken.

Jeg har 20 års erfaring som leder i private og offentlige organisasjoner. De
siste 8 årene ansatt ved Handelshøgskolen ved Nord Universitet i Bodø
som universitetslektor og fagansvarlig i markedsføring, strategi,
organisasjon og ledelse. Mange års erfaring som foredragsholder og
kursholder blant annet i temaene organisasjonsutvikling, ledelse og
strategisk markedsarbeid.
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NAVN

Gisle Solvoll

AKADEMISK TITTEL

Professor

STILLING

Professor i transportøkonomi

UTDANNING

Siviløkonom fra Siviløkomstudiet i Bodø 1988.

kun utdanninger på
minst 30 studiepoeng

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Følgende publikasjoner har Solvoll bidratt til de siste 5 år:

Vitenskapelige artikler:
1. Solvoll G. and Hanssen, T.-E.S. (2018). The importance of aviation
in higher education. Journal of Air Transport Management 72, 4755.

2. Solvoll G., Mathisen, T. and Welde, M. (2018). Forecasting air traffic
demand for major infrastructure changes. Proceedings of 7th
Transport Research Arena TRA 2018.
3. Jørgensen, F. and Solvoll G. (2018). Determining optimal frequency
at ferry crossings. Transport Policy, 63, 215-223.
4. Solvoll G. and Mathisen, T.A. (2017). Pricing of airport operations.
Chapter in the book: The Economics of Airport Operations.
Advances in Airline Economics, 6, 155-182.

5. Jørgensen, F. and Solvoll G. (2017). Designing capacity and service
level at ferry crossings. Transportation Research Procedia 26, 215223.
6. Solvoll G. and Hanssen, T.-E.S. (2017). User satisfaction with
specialised transport for disabled in Norway. Journal of Transport
Geography 62, 1-7.

7. Hanssen, T.-E.S. and Solvoll G. (2015). The importance of university
facilities for student satisfaction at a Norwegian university.
Facilities 2015, Volum 33. (13/14), 744-759.
8. Solvoll G. og Hanssen, T.-E.S. (2015). Universelle
transportordninger for forflytningshemmede. Kapittel i boka
Innovasjoner i offentlig tjenesteyting – Vågal reise med behov for
allierte. Andersen, OJ, Nesbakk, LG og Bondas, T (red.).
Fagbokforlaget, Oslo, 173-192.
9. Mathisen, T.A., Jørgensen, F. and Solvoll G. (2014). Marginal cost
pricing of airport operations in Norway. Research in Transport
Economics, 45, 49-56.
Populærvitenskapelige artikler:
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1. Solvoll, G. og Hanssen, T.-E.S. (2018). Dette gjør TT-brukerne mest
fornøyd. Samferdsel 2018 (https://samferdsel.toi.no/).
2. Borkamo, R., Wetting, K-B og Solvoll, G. (2018). Autonome skip er
på vei. Samferdsel 2018 (https://samferdsel.toi.no/).
3. Solvoll G. og Hanssen, T.-E.S. (2018). Flyets store betydning for
desentralisert utdanning. Samferdsel 2018
(https://samferdsel.toi.no/).

4. Solvoll G. (2018). Luftfarten forener Norge. Samfunnsøkonomen nr.
4, 16-24.
5. Mathisen, T.A. og Solvoll G. (2016). En mulig ny lufthavn på
Helgeland. Passasjerprognoser til besvær. Samferdsel 2016
(https://samferdsel.toi.no/).

6. Nilssen, F., Mathisen, T.A. og Solvoll G. (2016). Hvis nasjonale
grensekontroller blir innført: En mulig milliardsmell for
sjømateksporten. Norsk Sjømat 2016 (3) 44-46.

7. Nilssen, F., Mathisen, T.A. og Solvoll G. (2016). Hvis nasjonale
grensekontroller blir gjeninnført: En mulig milliard-smell for
sjømateksporten. Samferdsel 2016 (https://samferdsel.toi.no/).

8. Solvoll G., Hanssen, T.-E.S., Bråthen, S. og Tveter, E. (2015). Flyets
betydning for et desentralisert utdanningstilbud. Samferdsel nr. 1,
6-7.

9. Tveter, E., Bråthen, S., Solvoll G. og Hanssen, T.-E.S. (2015). Med fly
til fotballkampen, med fly til festivalen. Samferdsel nr. 1, 8-9.

10. Bråthen, S, Solvoll G. og Tveter, E (2015). Flyets betydning for oljeog gassaktører. Samferdsel nr. 1, 12-13.
11. Solvoll G., Hanssen, T.-E.S., Mathisen, T.A. og Nerdal, S. (2014).
Lakseeksporten øker kraftig: 130 vogntog fylles daglig – press på
veger og ferjer. Samferdsel nr. 9, 6-7.

12. Solvoll G., Hanssen, T.-E.S., Mathisen, T.A. og Løvland, J. (2014).
LOFAST: En ikke udelt vellykket fastlandsforbindelse. Samferdsel
nr. 6, 4-5.
Konferansepapers:
1. Jørgensen, F. and Solvoll G. (2018). Factors affecting transport
capacity at a ferry crossing. Poster presentation. Transport
Research Arena TRA 2018, April 16-19, 2018, Vienna, Austria.

2. Solvoll G., Mathisen, T.A. and Welde, M. (2018). Forecasting air
traffic demand for major infrastructure changes. Transport
Research Arena TRA 2018, April 16-19, 2018, Vienna, Austria.

3. Solvoll G. and Jørgensen, F. (2016). Designing capacity and service
level at ferry crossings. European Transport Conference 2016,
Barcelona.
4. Solvoll G. (2015). Automatic ticketing at ferry crossings. WCTRS
SIG2 2015 Conference: The Port and Maritime Sector: Key
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Developments and Challenges, 11 - 12 May 2015, University of
Antwerp.

FOU-rapporter /-notat:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Solvoll, G., Hanssen, T.-E.S., Helo, P. Westin, J. og Westin, L.
(2019). Godstransporter i Botnia Atlantica-regionen – Metoder
for kartlegging og dokumentasjon. FoU-rapport nr. 44, Nord
universitet.

Helo, P. Rouzafzoon, J., Solvoll, G., Hanssen, T.-E.S., Westin, L. og
Westin, J. (2018). Distribution Center Location Analysis For
Nordic Countries By Using Network Optimization Tools. Rapport,
University of Vaasa.

Nilsen, F., Mathisen, T.A. og Solvoll G. (2016). Konsekvenser for
handelen med norsk sjømat ved innføring av midlertidig nasjonal
grensekontroll i Schengen‐området. Notat, Nord universitet,
Bodø.
Solvoll G. og Mathisen, T.A. (2016). Polarsirkelen lufthavn.
Oppjustering av trafikkprognoser. Notat, Nord universitet, Bodø.
Solvoll G. og Mathisen, T.A. (2016). Ny rullebane i Bodø –
Verdsetting av frigjorte areal. Notat, Nord universitet, Bodø.

Jørstad, MO, Solvoll G. og Vinogradov, E. (2016). Jordbruk i
Nordland – Samfunnsmessig betydning. NF-rapport nr. 5/2016.
Nordlandsforskning, Bodø.

Bjerkan, K.Y., Øvstedal, L., Nordtømme, M.E., Kummeneje, A.-N. og
Solvoll G. (2015). Transportordninger og arbeidsdeltakelse.
Transport og arbeid blant personer med nedsatt funksjonsevne.
Rapport A27047, SINTEF Teknologi og samfunn, Trondheim.

Solvoll G. og Hanssen, T.-E.S. (2015) Transportordningen for
funksjonshemmede (TT-ordningen). Status 2015. UiN-rapport 5,
Universitetet i Nordland, Handelshøgskolen.
Kjellberg, J., Westin, J., Westin, L., Helo, P., Rymaszewska, A.,
Solvoll G. og Hanssen, T.-E.S. (2014). BotniaAtlanticakorridorens transportomland och
utvecklingsförutsättningar.: CERUM Centrum för
regionalvitenskap, Umeå.

Hanssen, T.-E.S., Solvoll G., Bråthen, S. og Tveter, E. (2014).
Luftfartens betydning for universitet og høgskoler. SIB-rapport
nr. 3-2014. Handelshøgskolen i Bodø.

Bråthen, S., Tveter, E., Solvoll G. og Hanssen, T.-E.S. (2014).
Luftfartens betydning for utvalgte samfunnssektorer: eksempler
fra petroleumsrelatert virksomhet, kultur og sport. Rapport
1410, Møreforsking Molde AS.

Hanssen, T.-E.S. og Solvoll G. (2014). Transport og logistikk i et
grenseoverskridende perspektiv – et mulig kurstilbud. SIB-notat
9-2014, Handelshøgskolen i Bodø.
Hanssen, T.-E.S. og Solvoll G. (2014). Godsstrømsanalyse
Trøndelag og Nordland. SIB-notat 7-2014, Handelshøgskolen i
Bodø.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)
Relevant
utdanningsfaglig
kompetanse
UH-pedagogikk,
didaktik osv.

Hanssen, T.-E.S. og Solvoll G. (2014). TT-ordningen i Buskerud.
Brukerundersøkelse 2014. SIB-rapport nr. 6-2014,
Handelshøgskolen i Bodø.

Hanssen, T.-E.S., Solvoll G., Nerdal, S., Runderem, O., Alteren, L. og
Mathisen, T.A. (2014). Transportstrømmer av fersk laks og ørret
fra Norge. SIB-rapport nr. 5-2014, Handelshøgskolen i Bodø.

Solvoll G. (2014). AutoPASS-billettering i ferjedriften – Noen
tilleggsvurderinger. SIB-notat nr. 10-2014. Handelshøgskolen i
Bodø

Solvoll G. (2014). AutoPASS-billettering i ferjedriften – Justering
av PBE-verdier. SIB-notat nr. 8-2014. Handelshøgskolen i Bodø.

Solvoll G. og Hanssen, T.-E.S. (2014). Kvarkenforbindelsen –
Forbedret ferjetilbud som alternativ til fast forbindelse. SIBnotat nr. 6-2014, Handelshøgskolen i Bodø.

Solvoll G., Løvland, J., Mathisen, T.A. og Hanssen, T.-E.S. (2014).
Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast). Evaluering etter 6 års
drift. SIB-rapport nr. 2-2014. Handelshøgskolen i Bodø.

Solvoll G. og Hanssen, T.-E.S. (2014). AutoPASS-billettering i
ferjedriften – konsekvenser av ulike takstmodeller. SIB-rapport
nr. 1-2014. Handelshøgskolen i Bodø.

Solvoll G., Hanssen, T.-E.S., Bråthen, S., Tveter, E. og Zhang, W.
(2013). Trafikale og økonomiske virkninger av økt rabattsats på
ferjesamband. SIB-rapport nr. 4-2013. Handelshøgskolen i Bodø.

Solvoll G. og Welde, M. (2014). AutoPASS-billettering i
ferjedriften. Skisse til mulige takstsystemer og
innkrevingskonsept. SIB-notat nr. 2-2013. Handelshøgskolen i
Bodø.

Jeg bidrar jevnlig med uttalelser om aktuelle samferdselssaker ved å stille
opp på radio- og fjernsynsintervjuer – spesielt for NRK Nordland. Ellers har
jeg bidratt med foredrag på Bodø videregående skole, linje for service og
samferdsel (en gang), Pensjonistuniversitetet i Bodø (4 ganger), Lytring (en
gang), Forskningsdagene i regi av Norges forskningsråd (2 ganger),
Luftfartskonferansen til Luftfartstilsynet (2 ganger) samt andre steder.

Min pedagogikk er primært basert på egne erfaringer, studentevalueringer
og diskusjoner med kolleger. I tillegg deltar jeg på og henter inspirasjon fra
årlige KOPSS (Koordinering, planlegging og studiekvalitetsseminar) i regi av
HHN. Jeg har lagt betydelig vekt på forskningsbasert undervisning, ved å
eksemplifisere teori fra pensum med eksempler fra den forskningen jeg og
andre har utført. Dette er et pedagogisk prinsipp som er ønsket fra
universitetets ledelse.
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Oppgi relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Jeg behersker godt følgende program:

Word, Excel, PowerPoint og SPSS.
Jeg er også godt fortrolig med bruk av Canvas.
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NAVN

Terje Andreas Mathisen

AKADEMISK TITTEL

Professor

STILLING

Professor i samfunnsøkonomi

UTDANNING

PhD in Business, Handelshøgskolen i Bodø, Nord universitet, 2008

kun utdanninger på
minst 30 studiepoeng

Cand. Merc. fra Handelshøgskolen i Bodø, Nord universitet, 2003.

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Følgende publikasjoner har Mathisen bidratt til de siste 5 år:

Vitenskapelige artikler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dybtsyna, E., Mathisen, T. A., Carlsson, B-A. og Hardy, K. (forthcoming) Trust,
control, and risk in MaaS alliances. Accepted for publication in Abbas StrømmenBakhtiar & Evgueni Vinogradov (eds.) The impact of the sharing economy on
businesses and society: From gig economy to financial services. Routledge.
Bardal. K. G. og Mathisen, T. A. (forthcoming) Modelling the costs of unexpected
traffic flow disruptions. Accepted for publication in Journal of Transport,
Economics and Policy.
Grepperud, S., Mathisen, T. A. og Pedersen, P. A. (2019) Accreditation in a
differentiated duopoly. Managerial and Decision Economics. 40 (3), pp. 336-349.
Hanssen, T-E. S. og Mathisen, T. A. (2018) Exploring the attractiveness of a
Norwegian rural higher education institution using importance – performance
analysis. Scandinavian Journal of Educational Research. 62 (1), pp. 68–87.
Holm, S.G., Mathisen, T. A., Sæterstrand, T.M. og Brinchmann, B.S. (2017)
Allocation of home care services by municipalities in Norway: A document
analysis. BMC Health Services Research. 17 (1), Article no. 673.
Hanssen, T-E. S. og Mathisen, T. A. (2017) Discrimination at the ports – The
welfare effects of giving commuters priority. Transportation Research Record.
2606, pp. 79-85.
Solvoll, G. og Mathisen, T. A. (2017) Pricing of Airport Operations. In John D.
Bitzan & James H. Peoples (eds.) The Economics of Airport Operations (Advances
in Airline Economics, Volume 6). Emerald Publishing Limited, pp.153 - 180.
Mathisen, T. A., Jørgensen, F., Pedersen, P. A. og Santos, G. (2017) Airport Charges Interactions between airlines and airports. In John D. Bitzan & James H. Peoples
(eds.) The Economics of Airport Operations (Advances in Airline Economics,
Volume 6). Emerald Publishing Limited, pp. 213-234.
Jørgensen, F., Mathisen, T. A. og Pedersen, H. (2016) Brand loyalty among
Norwegian car owners. Journal of Retailing and Consumer Services. 31, pp. 256264.
Mathisen, T. A. (2016) Competitive tendering and cross-shareholding in public
passenger transport. Transport Policy. 48, pp. 45-48.
Mathisen, T. A., Hanssen, T-E. S., Jørgensen, F. og Larsen, B. (2015) Ranking of
transport modes ‐ Intersections between price curves for transport by truck, rail,
and water. European Transport. 57, Article no. 1, pp. 1-14.
Mathisen, T. A., Annema, J. A. og Kroesen, M. (2015) The effects of weather and
climate change on cycling in northern Norway. European Journal of Transport and
Infrastructure Research. 15 (2), pp. 261-273.
Mathisen, T. A. (2015) Empirical evidence on the relationship between fare and
travel distance. International Journal of Transport Economics. XLII (1), pp. 111126.
Bardal, K. G. og Mathisen, T. A. (2015) Winter problems on mountain passes Implications for cost-benefit analysis. Transportation Research Part A. 74, pp. 5972.
Mathisen, T. A., Jørgensen, F. og Solvoll, G. (2014) Marginal costs pricing of airport
operations in Norway. Research in Transportation Economics. 45 (C), pp. 49-56.
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16. Jørgensen, F. og Mathisen, T. A. (2014) Market equilibriums for transport
operators with several goals. European Transport Research Review. 6 (3), pp.
241-251.
17. Clark, D. J., Jørgensen, F. og Mathisen, T. A. (2014) Competition in complementary
transport services. Transportation Research Part B. 60, pp. 146-159.

Populærvitenskapelige artikler:
1.

Raaum, T. og Mathisen, T. A. (2019) En ikke optimalt plassert base for
luftambulansefly. Samferdsel, publisert 08.08.2019 på samferdsel.toi.no.
2. Munkvold, J. P., Riise, G. S. og Mathisen, T. A. (2018) Kaptein, men kanskje ikke en
veldig god leder. Samferdsel, publisert 29.01.2018 på samferdsel.toi.no.
3. Khan, Q. A., Selnes T og Mathisen, T. A. (2016) Effektivitetspress og flysikkerhet.
Samferdsel, publisert 19.12.2016 på samferdsel.toi.no.
4. Solvoll, G. og Mathisen, T. A. (2016) En mulig ny lufthavn på Helgeland:
Passasjerprognoser til besvær. Samferdsel, publisert 07.12.2016 på
samferdsel.toi.no.
5. Haanshuus, S. H., Jodalen, T. M. og Mathisen, T. A. (2016) Den omstridte
flypassasjeravgiften: Dårlig begrunnede motargumenter. Samferdsel, publisert
16.08.2016 på samferdsel.toi.no.
6. Nilssen, F., Mathisen, T. A. og Solvoll, G. (2016) Hvis nasjonale grensekontroller
blir gjeninnført: En mulig milliard-smell for sjømateksporten. Samferdsel,
publisert 25.04.2016 på samferdsel.toi.no.
7. Jørgensen, F., Pedersen, H. og Mathisen, T. A. (2015) Merkelojalitet blant norske
bileiere. Magma nr. 8, side 76-85.
8. Solvoll, G., Hanssen, T-E. S, Mathisen, T. A. og Nerdal, S. (2015) Lakseeksporten
øker kraftig: 130 vogntog fylles daglig – press på veger og ferjer. Norsk sjømat nr.
1, side 42-44.
9. Bardal, K. G. og Mathisen, T. A. (2015) En mangel ved nytte-kostnadsanalyser:
Penger å spare på å gjøre trafikken mindre værutsatt. Samferdsel nr. 3, side 20-21.
10. Solvoll, G., Hanssen, T-E. S, Mathisen, T. A. og Nerdal, S. (2014) Lakseeksporten
skyter i været! 130 vogntog fylles daglig med fersk laks. Samferdsel nr. 9, side 6-7.
11. Solvoll, G., Hanssen, T-E. S, Mathisen, T. A. og Løvland, J. (2014) En ikke udelt
vellykket fastlandsforbindelse. Samferdsel nr. 6, side 4-5.

12. Clark, D. J., Jørgensen, F. og Mathisen, T. A. (2014) Samarbeid i
luften. Dagens næringsliv Forskning viser at …, 22. februar, side 29.

Konferansepapers:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grepperud, S. og Mathisen, T. A. (2019) A Hotelling model for accreditation
incentives – the case of hospitals. The Eighteenth Annual EEFS Conference, 13-16
June 2019, Genoa, Italy.
Clark, D. J., Jørgensen, F. og Mathisen, T. A. (2019) Quality in an oligopolistic
transport market. Conference paper at the 41st Annual Meeting of the Norwegian
Association of Economists, 7-8 January 2019, Tromsø, Norway.
Hasan, S. og Mathisen, T. A. (2018) Policy measures and socioeconomic factors for
widespread electric vehicle adoption – Evidence from Norway. Conference paper
at European Transport Conference 2018, 10-12 October 2018, Dublin, Ireland.
Available online at abstracts.aetransport.org.
Hanssen, T-E. S., Hasan, S. og Mathisen, T. A. (2018) The academic literature on
electric vehicles. Conference paper at European Transport Conference 2018, 1012 October 2018, Dublin, Ireland.
Solvoll, G., Mathisen, T. A. og Welde, M. (2018) Forecasting air traffic demand for
major infrastructure changes. 7th Transport Research Arena TRA 2018, April 1619, 2018, Vienna, Austria.
Hanssen, T-E. S. og Mathisen, T. A. (2017) Discrimination at the ports – the welfare
effects of giving commuters priority. Transportation Research Board 96th Annual
Meeting, 8-12 January 2017, Washington D.C.
Bardal, K. G. og Mathisen, T. A. (2016) A Framework for Including Weather
Related Delays in Cost-Benefit Analyses. 5th hEART symposium 2016, 14-16
September 2016, Delft.
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8.

Hanssen, T-E. S og Mathisen, T. A. (2015) Discrimination at the ports – the welfare
effects of giving commuters priority. WCTRS SIG2 The Port and Maritime Sector:
Key Developments and Challenges, 11 - 12 May 2015, Antwerp.
9. Mathisen, T. A. og Hanssen, T-E. S. (2014) The academic literature on intermodal
freight transport. Proceedings of EWGT2014 - 17th Meeting of the EURO Working
Group on Transportation, July 2014, Seville. Transportation Research Procedia, 3
(C), pp. 611-620.
10. Mathisen, T. A. og Moan, S. G. (2014) Intermodal transport of windmills.
Proceedings of 41st European Transport Conference 2013, ETC 2013, 30
September – 2 October 2013, Frankfurt, Germany. Transportation Research
Procedia, 1 (1), pp. 188-196.

11. Bardal, K. G. og Mathisen, T. A. (2014) Winter Problems at
Mountain Passes. Should We Consider it in Benefit-Cost Analysis?
Conference paper, The Sixth Annual Conference of the Society for
Benefit-Cost Analysis, Washington D.C.
FOU-rapporter /-notat:

1. Nilssen, F., Mathisen, T. A., Elvestad, C. og Solvoll, G. (2016)
Konsekvenser for handelen med norsk sjømat ved innføring av
midlertidig nasjonal grensekontroll i Schengen-området. Notat.
Nord Universitet, Handelshøgskolen.
2. Solvoll, G. og Mathisen, T. A. (2016) Ny rullebane i Bodø –
verdsetting av frigjort areal. Notat. Nord Universitet,
Handelshøgskolen.

3. Solvoll, G. og Mathisen, T. A. (2016) Polarsirkelen lufthavn –
oppjustering av trafikkprognoser. Notat. Nord Universitet,
Handelshøgskolen.

4. Mathisen, T. A., Nerdal, S., og Solvoll, G. (2015) Havneutbygging i
Longyearbyen – Samfunnsøkonomisk analyse. UiN-rapport nr.
2/2015, Bodø.

5. Hanssen, T.-E. S., Solvoll, G., Nerdal, S., Runderem, O., Alteren, L. og
Mathisen, T. A. (2014) Transportstrømmer av fersk laks og ørret
fra Norge. SIB-rapport 5/2014, Senter for Innovasjon og
Bedriftsøkonomi (SIB), Handelshøgskolen i Bodø.
6. Solvoll, G., Løvland, J., Mathisen, T. A. og Hanssen, T.-E. S. (2014)
Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast) Evaluering etter 6 års drift.
SIB-rapport 2/2014.
Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

Jeg har presentere aktuell forskning for skoleelever gjennom ordningen
Lån en forsker som er en del av Forskningsdagene.

Siden 2016 har jeg har ansvaret som prodekan for forskning og utvikling
ved Handelshøgskolen, Nord universitet.
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Relevant
utdanningsfaglig
kompetanse
UH-pedagogikk,
didaktik osv.
Oppgi relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Jeg har gjennomført kurset i universitetspedagogikk ved den gang
Universitetet i Nordland. Jeg tilfredsstiller kravene for veiledning på PhD in
Business ved Handelshøgskolen, Nord universitet og har i dag hovedansvar
for tre kandidater.

Jeg behersker godt følgende program:
Word, Excel, PowerPoint og STATA.
Jeg er også godt fortrolig med bruk av Canvas og annen programvare som
er nødvendig for å kunne ha ansvaret som emneansvarlig ved NordU.
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NAVN

Pål Andreas Pedersen

AKADEMISK TITTEL

Dr. polit./Cand.oecon.

STILLING

Professor i samfunnsøkonomi

UTDANNING

Embetsstudium i sosialøkonomi, Universitetet i Oslo

kun utdanninger på
minst 30 studiepoeng

Doktorgradsstudium i sosialøkonomi, Universitetet i Oslo

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Følgende publikasjoner har Pedersen bidratt til de siste 5 år:

Vitenskapelige artikler:

“Airport charges – interactions between airlines and airports” in
Peoples, J. and Bitzan, J.: The economics of airport operations, 2017,
Emerald Publishing, UK, chapter 9, pp. 213-224, written together
with T. A. Mathiesen, F. Jørgensen and G. Santos.

“Simulator training in driver education – potential gains and challenges”,
in Haugen, S., Barros, A., Gulijk, C. van, Kongsvik, T. and Vinnem J. E.
(eds.): Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World, 2018,
Proceedings of ESREL June 17-21, Trondheim, Norway. Taylor & Francis,
pp. 2045-2051, written together with G. B. Sætren, R. Robertsen, P.
Haukeberg, M. Rasmussen and C. Lindheim.

“The design and implementation of driving time regulation.”
European Journal of Transport Infrastructure Research, 2018,
Volume 18, Issue 4, pp.413-432, written together with H. Bergland.

“Accreditation in a differentiated duopoly.” Managerical and
Decision Economics, 2019, Vol. 40, Issue 3, pp. 336-349, written
together with S. Grepperud and T. Mathisen.

“Accumulated Marine Pollution and Fishery Dynamics.” Ecological
Complexity, Vol. 38, April 2019, pp. 56-74, written together with H.
Bergland and J. Wyller.
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“Stable and unstable equilibrium states in a fishery – aquaculture
model.” Article accepted for publication in Natural Resource
Modeling, written together with H. Bergland and J. Wyller.
http://doi.org/10.1002/nrm.12200.

“Opportunities and limitations in use of simulators in driver training
in Norway.” To appear in Beer, M. and Zio, E. (eds): Proceedings
from 29th European Safety and Reliability Conference (ESREL),
Hannover, 22.-26. September 2019, written together with G. B.
Sætren, T. F. Birkeland, C. Lindheim and M. Rasmussen.
“Comparing learning outcome: Driver training in simulator versus
traditional in-car training of night driving.” Paper som er akseptert i
Proceedings fra konferansen HFES 2019 (Human Factors and Ergonomics
Society, 28.10.2019-01.11.19.) Skrevet sammen med G. B. Sætren, C. R.
Lindheim, M. Rasmussen, R. Robertsen, S. Lødemel og P. J. Haukeberg.

Populærvitenskapelige artikler:

«Universitetet i Nordland – en pioner i sosialfaglig utdanning og
forskning», artikkel i skrivet 40-årsjublieet for Fakultetet for
samfunnsvitenskap, 2015, Universitetet i Nordland, s. 4-6.

«Ingenting er så praktisk som en god teori – gjelder det også spillteori?»,
Magma, 2018 nr. 2, s. 77-86.

Konferansepaper:

“Positioning and negotiations: The case of pharmaceutical pricing.”
Presentasjon av paper på Nordisk Foretaksøkonomisk Konferanse,
Bodø, august 2017. Skrevet sammen med S. Grepperud.

FOU-notater:
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“Efficiency and Traffic Safety with Pay for Performance in Road
Transportation.” Paper i reviewprosess i vitenskapelig tidsskrift. Skrevet
sammen med H. Bergland.

“Accreditation incentives in markets with regulated prices.” Paper i
reviewprosess i vitenskapelig tidsskrift. Skrevet sammen med S.
Grepperud.

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)
Relevant
utdanningsfaglig
kompetanse
UH-pedagogikk,
didaktik osv.

Jeg har i perioden 2003-2007 vært dekan ved Handelshøgskolen, og i
perioden 2007-2015 vært rektor ved universitetet. Jeg har forut for det
vært programansvarlig for utdanninger på bachelor- og masternivå, og har
en lang og brei erfaring fra eksternt sensur-, kommisjons- og
komitearbeid, både internt og eksternt. Per tida er jeg
studieprogramansvarlig for MBA i helseledelse.

Jeg har siden jeg startet å undervise innenfor høyere utdanning for mer
enn 30 år siden interessert meg for å lære å formidle fagstoff til studenter
på ulik nivå. Ved flere anledninger har studentene nominert meg til årets
foreleser på institusjonen.

Oppgi relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

NAVN

Thor-Erik Sandberg Hanssen

AKADEMISK TITTEL

Førsteamanuensis

STILLING

Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi

UTDANNING

Ph.D. i transportøkonomi fra Handelshøgskolen i Bodø, 2012.

kun utdanninger på
minst 30 studiepoeng
Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Følgende publikasjoner har Solvoll bidratt til de siste 5 år:
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Vitenskapelige artikler:

1. Hanssen, T-E. S., Jørgensen, F. og Larsen, B. (2019): Determinants
affecting ferry users waiting time at ferry terminals.
Transportation. In press.
2. Solvoll, G. og Hanssen, T-E. S. (2018): Importance of aviation in
higher education. Journal of Air Transport Management. In press.
3. Jørgensen, F. og Hanssen, T-E. S. (2018): Research incentives and
research output. Higher Education. Vol 76, Issue 6, pp. 1029-1049.
4. Hanssen, T.-E. S. og Mathisen, T. (2018): Exploring the
Attractiveness of a Norwegian Rural Higher Education
Institution Using Importance-Performance Analysis. Scandinavian
Journal of Educational Research. Vol 62, Issue 1, pp. 68-87.
5. Hanssen, T.-E. S, Jørgensen, F. og Larsen, B. (2018): The relation
between the quality of research, researchers’ experience, and their
academic environment. Scientometrics. Volume 114, Issue 3, pp.
933-950.
6. Solvoll, G. og Hanssen, T.-E. S. (2017): User satisfaction with
specialised transport for disabled in Norway. Journal of Transport
Geography,
62
(2017),
pp.
1-7.
Hanssen, T.-E. S. og Mathisen, T. (2017): Discrimination at the
ports- The welfare effects of giving commuters priority.
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research
Board. No. 2606, 2017, pp. 79-85.
7. Hanssen, T.-E. S. og Korneliussen, T. (2016): Faktorer som
påvirker studieintensjon. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol 57,
Nr. 1, pp. 61-80.
8. Hanssen, T.-E. S. og Solvoll, G. (2015): The importance of
university facilities for student satisfaction at a Norwegian
university. Facilities, 33 (13/14), pp. 744-759.
9. Mathisen, T. A., Hanssen, T-E. S., Jørgensen, F. og Larsen, B.
(2015): Ranking of transport modes – Intersections between price
curves for transport by truck, rail and water. European Transport,
57, pp. 1-16.
10. Hanssen, T.-E. S. og Jørgensen, F. (2015): Transportation policy
and road investments. Transport Policy, 40 (2015), pp. 49-57.
11. Hanssen, T.-E. S. og Jørgensen, F. (2015): The value of experience
in research. Journal of Informetrics, 9 (2015), pp. 16-24.
12. Hanssen, T-E. S. og Mathisen, T. A. (2014): The academic
literature on intermodal freight transport. Transportation Research
Procedia (2014), pp. 611-620.
13. Hanssen, T-E. S. og Jørgensen, F. (2014): Citation counts in
transportation research. European Transport Research Review, 6 (2),
pp. 205-212.

Populærvitenskapelige artikler:
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1. Hanssen, T-E. S. og Jørgensen, F. (2019): Hvorfor har noen
professorer høyere lønn enn andre? Forskerforum.
(https://www.forskerforum.no/hvorfor-har-noen-professorerhoyere-lonn-enn-andre/).
2. Jørgensen, F., Hanssen, T-E. S. og Larsen, B. (2019): Fergekø og
venting koster oss milliarder i tapt tid. Dagens Næringsliv. 13. 4.
2019.
3. Solvoll, G. og Hanssen, T-E. S. (2018): Dette gjør TT-brukerne
mest fornøyd. Samferdsel.
(https://samferdsel.toi.no/hjem/dette-gjor-tt-brukerne-mestfornoyd-article34037-98.html).
4. Solvoll, G. og Hanssen, T-E. S. (2018): Flyets store betydning for
desentralisert utdanning. Samferdsel.
(https://samferdsel.toi.no/hjem/flyets-store-betydning-fordesentralisert-utdanning-article33969-98.html).
5. Jørgensen, F., Hanssen, T-E. S. og Larsen, B. (2018):
Forskningskvalitet, talent og fagmiljø. Forskerforum. Nr. 4 2018.
6. Jørgensen, F., Hanssen, T-E. S. og Larsen, B. (2018):
Forskningsmiljø og produktivitet. Magma. Nr. 3 2018.
7. Hanssen, T-E. S. og Jørgensen, F. (2017): Hva er et
topptidsskrift? Klassekampen. 17. 02. 2017.
8. Hanssen, T-E. S. og Jørgensen, F. (2017): Et blikk inn i global
transportforskning. Samferdsel.
(https://samferdsel.toi.no/hjem/et-blikk-inn-i-globaltransportforskning-article33548-98.html).
9. Hanssen, T-E. S. og Korneliussen, T. (2016): Norsk ungdom er
mer rasjonelle enn sitt rykte! Aftenposten. 7. 4. 2016.
10. Hanssen, T-E. S. og Solvoll, G. (2015): Inspirerende anlegg. Avisa
Nordland. 2.10. 2015.
11. Hanssen, T-E. S. og Jørgensen, F. (2015): Viktige faktorer bak
riksveginvesteringer. Samferdsel Nr. 4 2015.
12. Solvoll, G., Hanssen, T-E. S., Bråthen, S. og Tveter, E. (2015):
Flyets betydning for et desentralisert utdanningstilbud.
Samferdsel Nr. 1 2015.
13. Tveter, E., Bråthen, S., Solvoll, G. og Hanssen, T-E. S. (2015):
Med fly til… fotballkampen. Med fly til… festivalen. Samferdsel
Nr. 1 2015.
14. Solvoll, G. og Hanssen, T-E. S. (2015). Lei eller vei til Steigen.
Avisa Nordland. 14.01.2015.
15. Solvoll, G., Hanssen, T-E. S., Mathisen, T. og Nerdal, S. (2014):
130 vogntog fylles daglig – Press på veger og ferjer:
Lakseeksporten skyter i været. Samferdsel Nr. 8 2014.
16. Solvoll, G., Hanssen, T-E. S., Mathisen, T. og Løvland, J. (2014):
En ikke udelt vellykket fastlandsforbindelse. Samferdsel Nr. 6
2014.
17. Solvoll, G. og Hanssen, T-E. S. (2014). Holder ungdommen her.
Avisa Nordland. 18.08.2014.
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Konferansepapers:

1. Hanssen, T-E. S., Hasan, S. og Mathisen, T.A. (2018): The
Academic Literature on Electric Vehicles. Conference paper,
European Transport Conference, Dublin.
2. Hanssen, T-E. S., Jørgensen, F. and Larsen, B. (2018): Faktorer
som påvirker fergereisendes ventetid. Conference paper,
Trafikdage, Aalborg.
3. Hanssen, T-E. S. and Mathisen, T.A. (2015): Discrimination at
the ports – The welfare effects of giving commuters priority.
Conference paper, The Port and Maritime Sector: Key Developments
and Changes, Antwerpen.
4. Hanssen, T-E. S. and Mathisen, T.A. (2014): The academic
literature on intermodal freight transport. Conference paper, 17th
Meeting of the Euro Working Group on Transportation, Sevilla.

FOU-rapporter /-notat:

1. Solvoll, G., Hanssen, T-E. S., Helo, P., Westin, J. og Westin, L.
(2019): Godstransporter i Botnia Atlantica-regionen: metoder for
kartlegging og dokumentasjon. Nord universitet. FoU-rapport nr.
44. Bodø 2019.
2. Heol, P., Rouzafzoon, J., Solvoll, G., Hanssen, T-E. S., Westin, L.
og Westin, J. (2018): Distribution Center Location Analysis For
Nordic Countries By Using Network Optimization Tools. Rapport
University of Vaasa.
3. Solvoll, G. og Hanssen, T-E. S. (2015): Transportordningen for
funksjonshemmede (TT-ordningen). Status 2015. UiN-rapport nr.
5/2015.
4. Kjellberg, J., Westin, J., Westin, L., Helo, P., Rymaszewska, A.,
Solvoll, G., og Hanssen, T-E. S. (2014): BotniaAtlanticakorridorens transportomland och
utvecklingsförutsättningar – Slutrapport från BotniaAtlanticaprojektet Simlab East-West. CERUM Report Nr
45/2014.
5. Hanssen, T-E. S., Mathisen, T., Nerdal, S. og Solvoll, G. (2014):
Transportstrømmer av fersk laks fra Norge. SIB-rapport nr. 5-2014.
6. Bråthen, S., Tveter, E., Solvoll, G. og Hanssen, T-E. S. (2014):
Luftfartens betydning for utvalgte samfunnssektorer. Eksempler fra
petroleumsrelatert virksomhet, kultur og sport. Møreforskning AS.
Rapport no. 1410.
7. Hanssen, T-E. S. (2014): Universitetet i Nordland – Nåværende og
potensielle studenters vurdering av institusjonens attraktivitet. SIBrapport nr. 4-2014.
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8. Hanssen, T-E. S., Solvoll, G., Bråthen, S. og Tveter, E. (2014):
Luftfartens betydning for universitet og høgskoler. SIB-rapport nr. 32014.
9. Solvoll, G., Løvland, J., Mathisen, T. og Hanssen, T-E. S. (2014):
Lofotens fastlandsforbindelse (Lofast). Evaluering etter 6 års drift. SIBrapport nr. 2-2014.
10. Solvoll, G. og Hanssen, T-E. S. (2014): AutoPASS-billettering i
ferjedriften. Konsekvenser av ulike takstmodeller. SIB-rapport nr. 12014.
11. Solvoll, G., Hanssen, T-E. S. og Tveter, E. (2014): Trafikale og
økonomiske virkninger av endringer i rabattbestemmelser på
fylkesvegferjesamband i Sør-Trøndelag. SIB-notat nr. 6-2014.
12. Solvoll, G., Hanssen, T-E. S. og Tveter, E. (2014): Trafikale og
økonomiske virkninger av endringer i rabattbestemmelser på
fylkesvegferjesamband i Nord-Trøndelag. SIB-notat nr. 5-2014.
13. Solvoll, G., Hanssen, T-E. S. og Tveter, E. (2014): Trafikale og
økonomiske virkninger av endringer i rabattbestemmelser på
fylkesvegferjesamband i Møre og Romsdal. SIB-notat nr. 4-2014.
14. Solvoll, G., Hanssen, T-E. S. og Tveter, E. (2014): Trafikale og
økonomiske virkninger av endringer i rabattbestemmelser på
fylkesvegferjesamband i Sogn og Fjordane. SIB-notat nr. 3-2014.
15. Solvoll, G., Hanssen, T-E. S. og Tveter, E. (2014): Trafikale og
økonomiske virkninger av endringer i rabattbestemmelser på
fylkesvegferjesamband i Hordaland. SIB-notat nr. 2-2014.
16. Solvoll, G., Hanssen, T-E. S. og Tveter, E. (2014): Trafikale og
økonomiske virkninger av endringer i rabattbestemmelser på
fylkesvegferjesamband i Rogaland. SIB-notat nr. 1-2014.
17. Hanssen, T-E. S. (2014): Godsstrømsanalyse Trøndelag og Nordland.
SIB-notat nr. 7-2014.
18. Solvoll, G. og Hanssen, T-E. S. (2014): Kvarkenforbindelsen –
Forbedret ferjetilbud som alternativ til fast forbindelse. SIB-notat nr.
6/2014.
Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)
Relevant
utdanningsfaglig
kompetanse
UH-pedagogikk,
didaktik osv.

Jeg har formell pedagogisk kompetanse etter å ha gjennomført et
universitetskurs i pedagogikk med spesiell relevans for høyere utdanning.
Kurset fokuserte på deltakernes egen undervisning og veiledning, og
kunnskapsutvikling fant sted gjennom at deltakerne reflekterte over
planlegging, gjennomføring og vurdering gjennom en kontinuerlig veksling
mellom teori- og praksisorienterte element for å styrke utviklingen av en
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didaktisk praksis. De fire hovedtemaene til kurset var planlegging,
undervisning, veiledning og evaluering.
Praktisk undervisningserfaring har jeg fra bachelorkurs i
samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og finans. Blant annet underviser jeg
på transportøkonomidelen av emnet Innføring i logistikk og
transportøkonomi.
Oppgi relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Jeg behersker godt følgende program:

Word, Excel, PowerPoint, SPSS og STATA.
Jeg er også godt fortrolig med bruk av Canvas.

45/19 Akkreditering 2019 - Årsstudium i luftfartsledelse - 19/02738-5 Akkreditering 2019 - Årsstudium i luftfartsledelse : ~ 19_02738-3 Vedlegg 9 Nasjonalt og internasjonalt samarbeid 578407_1_1

Vedlegg 9: Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
FiLT-gruppen har både et nasjonalt og internasjonalt nettverk. Nasjonalt samarbeides det med
fagpersoner på andre universitet og høgskoler både når det gjelder skriving av artikler, gjennomføring av eksternfinansiert forskning og i forbindelse med undervisning, veiledning og sensurering.
Nasjonale samarbeidspartnere er fagpersoner hovedsakelig ansatt ved Universitetet i Tromsø, NTNU,
Nordlandsforskning, Høgskolen i Molde, Møreforsking og Transportøkonomisk institutt. Når det
gjelder publiseringer sammen med andre, viser vi til vedlegg 3.
Internasjonalt samarbeid er primært knyttet til forskning og artikkelpublisering, og som en
konsekvens av dette vil studentene dra nytte av forskningsbasert undervisning av høyere kvalitet
med diskusjoner og eksempler som løfter blikket også utenfor Norges grenser. FiLT medlemmene
som skal bidra inn i dette studiet har også gjennomført utenlandsopphold ved internasjonalt
anerkjente universiteter innen transport og logistikk generelt hvor også luftfart inngår. Utenlandsoppholdene og deltakelse på forskningskonferanser har åpnet for at FiLT medlemmene får et innblikk
i forskningsfronten og dermed ser nye problemstillinger som er egnet for diskusjoner med
studentene og eksamensoppgaver. Et eksempel er den prinsipielle forskningen på overvelting av
avgifter som ble initiert under et utenlandsopphold for et FiLT medlem og senere anvendt av hele
forskningsgruppen på luftfart gjennom et eksternfinansiert prosjekt for Avinor og påfølgende
vitenskapelige publiseringer. Dette har dannet grunnlaget for aktuelle diskusjoner med studentene
rundt endringer i flyplassavgifter og innføringen av seteavgift i luftfart og som også har dannet
grunnlaget for eksamensoppgaver. For tiden jobbes det blant annet med et Interreg prosjekt
sammen med forskere fra universitetet i Umeå og universitetet i Vasa med problemstillinger knyttet
til grenseoverskridende transporter hvor også luftfart kan være vise seg å bli en aktuell anvendelse.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

18/03774-30
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche og Trine Bernhardsen Åsheim

Saksgang
Utdanningsutvalget 18.11.2019

Møtedato
18.11.2019

REAKKREDITERING 2019 - BACHELOR I VERNEPLEIERUTDANNING
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere (endelig godkjenne) studieplan
og tilhørende dokumentasjon for Bachelor i vernepleierutdanning under forutsetning
av punkt 2.
2. Det forutsettes at praksisavtaler i tråd med ny studieplan er på plass i løpet av våren
2020, og at det samlede fagmiljøet suppleres med førsteamanuensis i pedagogikk til
oppstart av studiet høsten 2020.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember
2016 og justert ved rektorvedtak 17/01202-9 den 6. februar 2019 ). Rektor vedtar årlig plan for
reakkreditering (rektorvedtak 18/03774-5 den 2. januar 2019 gjelder plan for 2019).
I følge planen for reakkreditering i 2019 inngår Bachelor vernepleierutdanning. Nedenfor er kort om
overordnet bilde av studieprogrammet samt studiemodellen. Programmet har vært tilbudt siden
1991 ved tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Denne profesjonsutdanningen er særnorsk,
dvs den finnes ikke i andre lang og heller ikke våre nordiske naboland. Studieprogrammet tilbys som
heltidsstudium ved studiested Namsos. Det har tidligere også vært tilbudt som deltidsutdanning,
men denne reakkrediteringen gjelder kun heltid, i tråd med mandat gitt av dekan ved fakultetet.
Vernepleierutdanningen får ny studieplan fra og med studieåret 2020-2021 og er utarbeidet i tråd
med Universitets- og høyskoleloven (som tidligere) samt ny nasjonal forskrift om felles rammeplan
for helse- og sosialfagutdanninger samt nye nasjonale retningslinjer for vernepleierutdanning (begge
forkortet til RETHOS i forbindelse med utvikling og implementering). Sistnevnte ble vedtatt 15. mars
2019. Samlet innebærer dette en overgang fra nasjonale rammeplaner med beskrivelse av
utdanningens innhold til beskrivelse av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse
etter endt utdanning beskrevet gjennom læringsutbytter.
Studiemodell:
1.semester
Emne 1

2. semester
Emne 4

3. semester
Emne 6

Profesjon,
verdigrunnlag
og rettigheter

Helse,
funksjonshemming og
sykdom

Miljøterapeutisk
arbeid,
habilitering,
rehabilitering

20 stp
20 stp

4. semester
Emne 7

5. semester
Emne 9

6. semester
Emne 12

Folkehelsearbeid

Tverrprofesjonell
samhandling i
helsetjenesten

Praksis 4,
Fagutvikling i
velferdstjenestene

5 stp
Emne 10

15 stp

Emne 8
Praksis 3,
Samfunnsdeltakelse

Medborgerskap
og likeverdige
tjenester

20 stp

20 stp

10 stp

30 stp
Emne 2
Helsepersonellets
felles verdi- og
kunnskapsgrunnlag
5 stp
Emne 3
Praksis 1,
Sammensatte
behov og
hverdagsliv
5 stp

Emne 5
Praksis 2,
Helsehjelp
10 stp

Emne 11
Bacheloroppgave i vernepleie
20 stp
(5 stp i 5.sem + 15 stp i 6.sem)
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Studiemodellen er utformet med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene i 5 kompetanseområder definert i rammeplan og retningslinjer. Programmet består av kun obligatoriske emner, som
alle er definert som sentrale deler av studieprogrammet. Det er til sammen 4 praksisemner fordelt på
like mange semestre. Praksisemnene utgjør til sammen 50 studiepoeng og 32 uker praksis.
Internasjonalt semester er lagt til 4. semester (markert ovenfor i studiemodellen). Siden
profesjonsutdanningen er særnorsk kan en tenke at internasjonal studentutveksling er særdeles
utfordrende å få til. Tilrettelegging av utvekslingssemester er derfor godt gjennomtenkt; det er valgt
semester der undervisningsemne og praksisemne vurderes som særlig egnet både for utveksling og
innveksling.
Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden
Reakkrediteringssøknaden ble behandlet i lokalt Utdanningsutvalg 2. oktober 2019. Utvalget hadde
kun spørsmål om litt med utfyllende informasjon på enkelte områder. Søknaden er deretter
behandlet av dekanen 14. oktober 2019 og vedtak er gjengitt nedenfor;
Dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap reakkrediterer (godkjenner studieplan
med tilhørende dokumentasjon) for Bachelor i vernepleie under forutsetning av at
følgende punkt innfris:
•
•

Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser for emnene 7 og 8 oversettes til engelsk
innen 1. desember 2019.
Det skal fornyes og reforhandles samarbeidsavtaler på fakultetet for praksis innen
studiestart 2020.

Det er gjennomført et møte med konstituert faggruppeleder for vernepleie og psykisk helse
(opprinnelig studieprogramansvarlig for programmet), hvor noen spørsmål ble drøftet. Oppdatert
søknaden ble deretter oversendt samme dag den 31. oktober 2019.
Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften
Nedenfor følger vurdering av oversendt reakkrediteringssøknad og tilhørende dokumentasjon.
Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning til denne. Veiledninga er
bygd opp med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften; 1) veiledning, 2) krav til hva
søknaden minst skal inneholde og 3) oversikt over nødvendige vedlegg. Veiledninga består ikke av
alle delene for samtlige paragrafer.
I oversikten nedenfor (og på de neste sidene) er det lagt vekt på saksbehandling tett opp mot
forskriften og NOKUTs veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT).

§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med

OK

tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise
studiets innhold, oppbygging og progresjon samt
muligheter for studentutveksling.

OK
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§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar Samsvar med NKR: OK
med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
Dekkende navn: OK
læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
relevans for videre studier og /eller arbeidsliv.

Faglig oppdatert: OK
Relevans for videre studier: OK

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på
1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal
legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering
som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger
for internasjonal studentutveksling. Innholdet i
utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

Relevans for arbeidsliv: OK
OK
OK
Undervisning/læring/vurdering:
OK
Aktiv rolle: OK
OK

OK
OK

OK da gyldige avtaler er vedlagt,
og under forutsetning av at nye
avtaler tilpasset ny studiemodell
er på plass våren 2020.

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

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

Størrelse: OK

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet
skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen.

Kompetansemessig stabilt: OK
Sammensetning: OK under
forutsetning av tilsetting av
førsteamanuensis i pedagogikk,
slik det er beskrevet i søknaden.
OK
OK

Hovedstilling: OK
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Av disse skal det være ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en
grad skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale
samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet
tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert
kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse, og erfaring
fra praksisfeltet.

Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK
Krav til kompetansenivå: OK

OK

OK

Fagmiljøets kunnskap: OK
Praksisveiledernes kompetanse:
OK – se kommentar

Kommentarer
Generelt; Søknaden om reakkreditering av vernepleierutdanningen gir et meget solid inntrykk. Dette
gjelder både selve prosessen omkring utvikling av ny studieplan i tråd med nasjonal forskrift og
nasjonale retningslinjer, selve reakkrediteringssøknaden og selve studieprogrammet slik det er
utformet.
§ 2.2 (8) - Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
Mobilitetsvinduet er lagt til fjerde semester hvor emnet Folkehelsearbeid (10 stp) samt praksisemnet
Samfunnsdeltakelse (20 stp) inngår. Begge emnene er valgt ut som spesielt egnet for utveksling (og
innveksling). Studentene kan reise ut hele semesteret eller deler av semesteret. Det er lagt fram 5
avtaler for internasjonal utveksling (der 1-2 framstår som meget faglig relevant, 1 mindre faglig
relevant, 1 avtale er utgått og forventes reforhandlet i 2020, mens 1avtale er under forhandling nå og
inneholder ingen informasjon om partneren). Av søknaden framgår at siden begge emnene i 4.
semester er nye, vil det være naturlig å se på flere muligheter for utveksling. Dette støttes; det er
gjort viktige vurderinger for å tilrettelegge for utveksling (og innveksling) på best mulig sted i
studieplanen, og det er derfor viktig å finne fram til flere samarbeidspartnere som kan tilby
undervisning i tilsvarende som emnet folkehelsearbeid og tilsvarende praksis som
samfunnsdeltakelse.
§ 2.2 (9) – om praksisavtaler
Fakultetet har lagt fram gjeldende praksisavtaler inngått av tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag
(HiNT), som er forlenget til 30.06.2020. Fakultetet arbeider med nye praksisavtaler for alle helse- og
sosialfagutdanninger. For vernepleierutdanningen (og sykepleierutdanningen, som begge inngår i
RETHOS fase 1) skal nye avtaler være på plass i løpet av vårsemesteret 2020. Det forutsettes at
fakultetet ivaretar dette, samt at avtalene (som i dag) innebærer tilstrekkelig kapasitet.
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§ 2.3 (1) – om fagmiljøets sammensetning
Det framgår i søknaden at førsteamanuensis i pedagogikk vurderes som nødvendig kompetanse i det
samlede fagmiljøet. Stilling er utlyst og forventes å være på plass til oppstart høsten 2020. Dette er
viktig for å innfri krav om fagmiljøets sammensetning.
§ 2.3 (7) – om praksisveiledernes relevante kompetanse og erfaring fra praksisfeltet
I forskrift om rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger står følgende i §3; «Praksisveileder skal
ha relevant faglig kunnskap og bør som hovedregel ha formell veiledningskompetanse.» Det er verdt
å merke seg formuleringen med «bør som hovedregel». Fakultetet tilbyr kurset «Veiledningspedagogikk for helse og sosialfag» på 10 studiepoeng, som veilederne oppfordres til å søke på. Ut fra
informasjon i søknaden har noen veiledere både erfaring og veilederkurs, mens hoveddelen ikke
innehar dette (eventuelt informasjon mangler). Praksis og dermed også praksisveilederne er en
meget viktig del av utdanningen. Fakultetet bør derfor etterstrebe å øke andelen veiledere med
formell veiledningskompetanse. Det forventes at de nye praksisavtalene, som skal være gjeldende fra
høsten 2020, inneholder krav om formell veiledningskompetanse for veilederne.

Vedlegg:
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3 (nr 1 i søknad)
Vedlegg 4 (nr 2 i søknad)
Vedlegg 5 (nr 13 i søknad)
Vedlegg 6 (nr 4 i søknad)
Vedlegg 7 (nr 3 i søknad)
Vedlegg 8 (nr 13 i søknad)
Vedlegg 9 (nr 5 i søknad)
Vedlegg 10 (nr 6 i søknad)
Vedlegg 11 (nr 8 i søknad)
Vedlegg 12 (nr 9 i søknad)
Vedlegg 13 (nr 10 i søknad)
Vedlegg 14 (nr 7 i søknad)
Vedlegg 15 (nr 11 i søknad)

Dekanvedtak FSH 14.10.2019 – om oversendelse av
reakkrediterings-søknad for Bachelor i vernepleierutdanning
Søknad om reakkreditering av Bachelor i vernepleierutdanning
(versjon 30.10.2019)
Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger
Forskrift om nasjonale retningslinjer for vernepleierutdanning
Mandat for retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger
Mandat for utvikling av studieplan for sykepleie-, vernepleie-,
farmasi, og paramedisinutdanningene
Studieplan for Bachelor i vernepleierutdanning (EpN rapport)
Tekst til vitnemål (beskrivelse av studieprogrammet mv)
Avtaler om studentutveksling
Praksisavtaler og forlengelse av praksisavtaler
Utfyllende retningslinjer om utdanningsfaglig kompetanse ved Nord
universitet
Mandat faggruppeleder
Mandat studieprogramansvarlige
Publikasjonslister
CVer for fagmiljøet
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Dekanvedtak FSH
Arkivreferanse:

19/02943-2

Saksbehandler

Siri Gro Steinnes

Dato

14.10.2019

Sak: Reakkreditering 2019 - Bachelor i vernepleie

Vedtak:
Dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap reakkrediterer (godkjenner studieplan
med tilhørende dokumentasjon) for Bachelor i vernepleie under forutsetning av at følgende
punkter innfris:
•
•

Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser for emnene 7 og 8 oversettes til engelsk
innen 1. desember 2019.
Det skal fornyes og reforhandles samarbeidsavtaler på fakultetet for praksis innen
studiestart 2020.

Trine Karlsen
Dekan

Vedlegg:
Søknad om reakkreditering Bachelor i vernepleie, med vedlegg
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Saksframstilling

Bakgrunn:
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogram (rektorvedtak 17/01202-9 den 6. februar 2019), samt
egen plan for reakkreditering 2019 (rektorvedtak 18/03774-5 den 2. januar 2019), hvor dette
programmet inngår.

Om reakkrediteringsprosessen
Bachelor i vernepleie er omfattet av forskrift om felles rammeplan for helse- og
sosialfagutdanninger og tilhørende retningslinjer for vernepleierutdanningen, vedtatt i 2019. Det er
laget ny fagplan/studieplan ut fra den nye, nasjonale forskriften og retningslinjene. Den nye
studieplanen gjelder for studenter som starter høsten 2020 og senere.
Definisjoner og valg som er gjort
Bachelor i vernepleie følger forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og
tilhørende retningslinjer for vernepleierutdanningen. Ved vurdering av reakkrediteringssøknaden
opp mot kravene i studietilsynsforskriften, legges kravene for bachelorgradsstudier til grunn.
Tidligere behandling av saken:
Lokalt utdanningsutvalg ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap behandlet saken i møte 2.
oktober 2019 (sak 19/19) og gjorde følgende vedtak:
Utdanningsutvalget ved FSH anbefaler Dekan å reakkreditere (godkjenne studieplan med
tilhørende dokumentasjon) for Bachelor i vernepleie under forutsetning av at følgende punkt
innfris:
•
•
•

Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser for emnene 7 og 8 oversettes til engelsk
innen 1. desember 2019.
Det skal fornyes og reforhandles samarbeidsavtaler på fakultetet for praksis innen
studiestart 2020.
Utvalgets kommentarer til søknaden som følger av møtebehandlingen tas til etterretning før
oversendelse til sentralt utdanningsutvalg

I etterkant av møtet er søknaden bearbeidet ut ifra kommentarene. Oppdatert søknad og oppdaterte
vedlegg følger dekanvedtaket. Det siste punktet i vedtaket fra lokalt utdanningsutvalg er dermed
oppfylt.
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Vurdering av reakkrediteringssøknaden opp mot studietilsynsforskriften:
Nedenfor følger vurdering av reakkrediteringssøknaden og tilhørende dokumentasjon. Vurderingen
er gjort ut fra NOKUTs veiledning til studietilsynsforskriften, der det stilles krav til hva søknaden skal
inneholde. Tabellen nedenfor viser kravene i studietilsynsforskriften, vurdering av hvordan
reakkrediteringssøknaden oppfyller kravene, og kommentarer til punktene.
I første kolonne gjengis aktuell paragraf i studietilsynsforskriften. I andre kolonne gis det en vurdering av om
reakkrediteringssøknaden oppfyller kravene, og en kort beskrivelse av hvordan kravene er oppfylt. Når det
står OK øverst, betyr det at kravene vurderes å være oppfylt.
§ 2.1 Forutsetninger for
akkreditering

Vurdering av kravene

(1) Aktuelle krav i lov om
universiteter og
høyskoler med
tilhørende forskrifter
skal være oppfylt.

OK:
Opptakskravet er generell studiekompetanse eller
realkompetanse etter gjeldende regler i
opptaksforskriften. Tidspunkt for opptak følger Samordna
opptak med søknadsfrist 15. april og studiestart i august
hvert år. Studiet følger opptaksforskriftens
rangeringsregler. Det er beskrevet og begrunnet hvordan
relevante forskrifter er oppfylt: Forskrift om felles
rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og
tilhørende retningslinjer for vernepleierutdanningen,
forskrift om opptak til høyere utdanning, forskrift om
studier og eksamen ved Nord universitet, forskrift om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning, forskrift om
godskriving og fritak av høyere utdanning og NKR nivå 6
(bachelorgradsstudier). Det er beskrevet og begrunnet
hvordan studiet følger forskrift om felles rammeplan for
helse- og sosialfagutdanninger og tilhørende
retningslinjer for vernepleierutdanningen. Det er
beskrevet at kandidater oppnår autorisasjon som
vernepleier ved å søke Helsedirektoratet om autorisasjon.
Helsedirektoratet er sertifiseringsmyndighet. Det er
beskrevet at studiet følger opptaksforskriftens kvote for
førstegangsvitnemål og at det ikke er andre kvoter for
opptak, og det er ikke nødvendig å søke KD om unntak fra
opptaksforskriften.

(2) Informasjon om
studietilbudet skal være
korrekt, vise studiets
innhold, oppbygging og
progresjon samt muligheter
for studentutveksling.

OK:
Søknaden inneholder beskrivelse av studiemodellen som
viser oppbygging og studiepoengfordeling.
Progresjonskravene er beskrevet, og det er lagt ved
studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser som viser
innhold og progresjonskrav. Det er beskrevet at det er
muligheter for studentutveksling i 4. semester, både for
utreisende og innreisende studenter.
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§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

(1) Læringsutbyttet for
studietilbudet skal beskrives i
samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring, og
studietilbudet skal ha et
dekkende navn.

OK:
Læringsutbyttet (LUB) er beskrevet, og det er gjort rede
for hvordan LUB er i samsvar med NKR. Valgene som er
tatt i arbeidet med LUB er begrunnet ut fra forskrift om
nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning.
Studiets navn på norsk er Bachelor i vernepleie på
engelsk Bachelor degree in Social Education. Det er
begrunnet hvordan studiets navn er dekkende for
innhold og nivå ved at studiet gir en bachelorgrad og at
vernepleie er dekkende for innholdet og gir en
profesjonstittel som er kjent i arbeidsfeltet.

(2) Studietilbudet skal være faglig
oppdatert og ha tydelig relevans
for videre studier og /eller
arbeidsliv.

OK:
Det er beskrevet hvordan studiet er faglig relevant for
arbeids- og samfunnsliv og for videre studier. Det er
gitt eksempler på mulige yrker og videre utdanning til
mastergrad og PhD. Det er beskrevet eksempler på
hvilke mastergrader og PhD kandidatene kan søke
opptak til. Det er beskrevet hvordan Nord universitet
jobber med å sikre at studietilbudet er faglig oppdatert
ved formell og uformell samhandling, felles fagdag,
deltakelse i Nasjonalt fagorgan for utdanning og
forskning innen vernepleie (NFO), egen forskning og
utviklingsarbeid, fagseminar, forskningskonferanser,
samarbeid med praksisfeltet, studieprogramråd med
studenter, vitenskapelig ansatte og eksterne fra
akademia og praksisfeltet, samsensur med eksterne
sensorer, og utvikling av emneplaner, pensum og
studentoppgaver i takt med feltet.
Rekrutteringsgrunnlag og samfunnets behov for
kompetansen er beskrevet i søknaden.

(3) Studietilbudets samlede
arbeidsomfang skal være på 1500–
1800 timer per år for
heltidsstudier.

OK:
Det er beskrevet studentenes arbeidsomfang per
studieår totalt, samt fordelt på kategoriene
undervisning, selvstudium og eksamensforberedelse.
Timetall per studieår er vist i tabell, og det er beskrevet
hvordan tallene kommer fram og hvordan timetallet er
tilpasset studietilbudets profil og læringsutbytte.
Timetallet ligger innenfor kravet som er 1500-1800
timer per år.
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(4) Studietilbudets innhold,
oppbygging og infrastruktur skal
være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.

OK:
Studiets emner er beskrevet, det er oppgitt at alle
emner er obligatoriske og det er beskrevet hvilket
emne som er tilrettelagt for å kunne erstattes av
innpasningsemner fra utlandet. Det er begrunnet
hvordan studiets innhold og oppbygging gir grunnlag
for at studentene oppnår læringsutbyttet, og dette er
illustrert i en tabell som viser sammenhengen mellom
overordnet læringsutbytte og læringsutbyttet på hvert
av emnene. Det er beskrevet og begrunnet at
nødvendig infrastruktur, annet utstyr og
støttefunksjoner er på plass.

(5) Undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer skal være
tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til
rette for at studenten kan ta en
aktiv rolle i læringsprosessen.

OK:
Det er gitt oversikt i tabell over alle undervisnings-,
lærings- og vurderingsformer som skal benyttes, det er
begrunnet valg av undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer og hvordan disse formene gir
grunnlag for å oppnå læringsutbyttet. Det er beskrevet
hvordan fagmiljøet legger til rette for at studentene
kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen gjennom
simuleringsøvelser, ferdighetstrening, gruppearbeid,
veiledning i grupper og veiledet praksis.

(6) Studietilbudet skal ha relevant
kobling til forskning og/eller
kunstnerisk utviklingsarbeid og
faglig utviklingsarbeid.

OK:
Det er beskrevet hvordan studentene vil møte
forskning og faglig utviklingsarbeid i hvert av
studieårene, og det er begrunnet at studiet har en
relevant kobling til forskning og faglig utviklingsarbeid.

(7) Studietilbudet skal ha
ordninger for internasjonalisering
som er tilpasset studietilbudets
nivå, omfang og egenart.

OK:
Det er beskrevet ordninger for
internasjonalisering som økt grad av engelsk
pensum, at studenter kan reise ut både i
lengre perioder og på konferanser, og at
emnet folkehelsearbeid vil bli undervist på
engelsk når det er engelskspråklige studenter
til stede. Praksisemnet Samfunnsdeltakelse
legges også til rette for innreisende
engelskspråklige studenter. Det er begrunnet
at ordningene er relevante for studietilbudet
ved at de inngår direkte i det faglige
opplegget.
Vedlegg: Avtaler om internasjonalisering og
studentutveksling.
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(8) Studietilbud som fører fram
til en grad, skal ha ordninger
for internasjonal
studentutveksling. Innholdet
i utvekslingen skal være
faglig relevant.

(9) For studietilbud med praksis
skal det foreligge praksisavtale
mellom institusjon og praksissted

OK:
Det er beskrevet ordninger for internasjonal
studentutveksling. Det er beskrevet hvilket tidspunkt i
studiet utveksling er mulig (4. semester) og begrunnet
at det kan innpasses i det ordinære studieløpet.
Det er begrunnet at utvekslingen er faglig relevant ved
at den går direkte inn i det faglige opplegget i 4.
semester. Emnet Folkehelse og praksisemnet
Samfunnsdeltagelse i 4. semester er egnet for
utveksling på grunn av at disse temaene også finnes i
utdanninger i utlandet.
Vedlegg: Det er lagt ved bindende avtaler om
studentutveksling.
OK:
Søknaden inneholder beskrivelse av hvordan
institusjonen legger til rette for og gjennomfører
praksis i studietilbudet. Det er 4 praksisemner over til
sammen 34 uker, fordelt på alle tre studieårene. Det er
beskrevet hvordan omfang, organisering og
læringsutbytter er valgt for å sikre god kobling mellom
teori og praksisemner og en progresjon i studiet. Det
er begrunnet at praksis er faglig relevant og bidrar til
at studentene oppnår læringsutbyttet. Det er lagt ved
signerte praksisavtaler som er forlenget til 2020.
Samarbeidsavtaler i FSH er under revidering og må
fornyes når alle endringer som følge av RETHOS er
klarlagt.
Vedlegg: Det er lagt ved signerte praksisavtaler.
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§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

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

OK:
Søknaden inneholder oversikt over fagmiljøets
ansvarsområder og oppgaver i studiet.
Fagmiljøets kompetanse er beskrevet, og det er
begrunnet hvordan denne kompetansen er
tilstrekkelig bred til å dekke studiets fag og
emner. Fagmiljøets størrelse i årsverk og antall
faglig tilsatt per student er oppgitt. Det er
begrunnet at fagmiljøets størrelse er tilpasset
antall studenter, undervisning og veiledning og
FoU/KU som er tilknyttet studietilbudet, ved at
det jobbes med å sikre nyrekruttering ved
naturlig avgang
Det er begrunnet hvordan søker vil sikre et
stabilt fagmiljø som har den riktige
kompetansen for studietilbudet over tid, ved at
vernepleierutdanningen har arbeidet målbevisst
for å øke andelen førstekompetente og at to av
førsteamanuensene er i professorkvalifisering.

(2) Fagmiljøet tilknyttet
studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.

OK:
Søknaden inneholder beskrivelse av fagmiljøets UHpedagogiske, didaktiske og digitale kompetanse.
Det er satt opp tabell som viser utdanningsfaglig
utdanning og utdanningsfaglig erfaring for hver
enkelt ansatt i fagmiljøet. Det er beskrevet tiltak for
å sikre og utvikle UH-pedagogisk kompetanse og for
å inkludere nyansatte i samtaler om pedagogisk
tilrettelegging. Det er gitt redegjørelse for
fagmiljøets digitale kompetanse og at denne er
utviklet i arbeidet med deltidsstudenter der digitale
verktøy har vært viktig. Det er beskrevet hvordan
den digitale kompetansen sikres og vedlikeholdes
ved bruk av digitale verktøy i undervisningen.
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(3) Studietilbudet skal ha en tydelig
faglig ledelse med et definert ansvar
for kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling av studiet.

OK:
Søknaden beskriver studiets faglige ledelse og ved
hvilket nivå ved institusjonen den er etablert på, og
det er redegjort for den faglige ledelsens oppgaver
knyttet til studietilbudet. Det er beskrevet at det er
ansatt en faggruppeleder i full stilling og at i tillegg
er en av de vitenskapelig ansatte utnevnt som SPA i
20% stilling. Ansvar for kvalitetssikring og -utvikling
av studiet er delegert fra dekan til faggruppeleder
og SPA.

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

OK:
Andel ansatte i hovedstilling er beskrevet ved at alle
som underviser er ansatt i hovedstilling ved Nord
universitet.
Det er beskrevet og begrunnet hva som er de
sentrale delene av studietilbudet. Det er beskrevet
at det er ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studiet, dette er vist i en tabell som viser ansatte i
sentrale deler av studiet og disse ansattes
kompetanse.
Det er beskrevet at kravet om minst 20 prosent
førstestillingskompetanse er oppfylt, ved at andelen
med førstestillingskompetanse er 77,5%

a) For studietilbud på
bachelorgradsnivå skal fagmiljøet
tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med
førstestillingskompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet
studietilbudet skal drive forskning •
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid,
og faglig utviklingsarbeid, og skal
kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et
omfang som er tilfredsstillende for
studietilbudets innhold og nivå.

•

OK:
Søknaden inneholder beskrivelse av den
forskningen og det faglige utviklingsarbeidet
fagmiljøet utfører og har utført de siste fem år, og
det er gitt begrunnelse for hvordan fagmiljøets
forskning og faglig utviklingsarbeid har en kvalitet
og et omfang som er tilfredsstillende for
studietilbudets innhold og nivå. Det er beskrevet at
fagmiljøet driver med praksisnær forskning med
vekt på kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Fagmiljøet publiserer i tidsskrifter, fagbøker og i
populærvitenskapelige kanaler. Det er beskrevet at
alle ansatte er tilknyttet forskergrupper i FSH.
Vedlegg: Det er lagt ved publikasjonsliste for de
siste fem årene.
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(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud
•
som fører fram til en grad skal delta
aktivt i nasjonale og internasjonale•
samarbeid og nettverk som er
relevante for studietilbudet.

OK:
Søknaden inneholder beskrivelse av hvilke nasjonale
og internasjonale samarbeid fagmiljøet deltar aktivt i
innen pedagogisk utviklingsarbeid og
forskningsaktivitet innen funksjonshemming,
helsefremming og folkehelse, recovery,
velferdsteknologi og inkluderende forskning.
Det er gitt begrunnelse for hvordan fagmiljøet deltar
aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og
nettverk.
Det er gitt begrunnelse for hvorfor disse
samarbeidene og nettverkene er relevante for
studiet.
Vedlegg:
Det er lagt ved liste over deltakelse i nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk.
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(7) For studietilbud med obligatorisk
praksis skal fagmiljøet tilknyttet
studietilbudet ha relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet.
Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant
kompetanse, og erfaring fra
praksisfeltet.

OK:
Søknaden inneholder beskrivelse av fagmiljøets
erfaring fra praksisfeltet og hvordan denne
kunnskapen holdes oppdatert. Det er gitt
eksempler som blant annet arbeid i psykisk
helsevern, saksbehandling i NAV, faglig ledelse
av helse- og omsorgstjenester, rusomsorg, og
tjenester i hjemmet. Kunnskapen holdes
oppdatert gjennom navngitte
samarbeidsprosjekter sammen med studenter
og praksisfeltet.
Det er beskrevet systematisk kontakt mellom
fagmiljøet og praksisveilederne gjennom faglig
kontaktperson for praksis, praksisprosjekt og
samarbeidsprosjekter.
Det er beskrevet krav til praksisveiledernes
kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.
Det er beskrevet at forskriften setter krav om at
praksisveiledere skal ha relevant faglig
kunnskap og at de bør ha formell
veiledningskompetanse. Fakultetet tilbyr et
studium i veiledningspedagogikk som er
tilpasset målgruppen, og veilederne oppfordres
til å søke.
Det er gitt begrunnelse for hvordan sikre at
praksisveiledernes kompetanse er relevant for
studietilbudet, ved at Nord universitet tilbyr
veilederutdanning av 10 stp omfang for at
praksisveiledere skal oppnå formell
veiledningskompetanse.

Innstilling:
Dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap reakkrediterer (godkjenner studieplan
med tilhørende dokumentasjon) for Bachelor i vernepleie under forutsetning av at
følgende punkter innfris:
•
•

Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser for emnene 7 og 8 oversettes til engelsk
innen 1. desember 2019.
Det skal fornyes og reforhandles samarbeidsavtaler på fakultetet for praksis innen
studiestart 2020.
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Vedlegg: Søknad om reakkreditering bachelorgrad vernepleie 07.10.19, Vedlegg 1 Forskrift om
felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger, Vedlegg 2 Forskrift om nasjonal retningslinje
for vernepleierutdanning, Vedlegg 3 Studieplan Bachelor vernepleie - rapport fra EpN, Vedlegg 4
Mandat for utvikling av Studieprogram for Bachelorstudiene i sykepleie, verneple, Vedlegg 5 Avtaler
om studentutveksling, Vedlegg 6 Praksisavtaler og forlengelse av praksisavtaler, Vedlegg 7
Publikasjonsliste Bachelor i vernepleie, Vedlegg 8 Utfyllende-bestemmelser-om-utdanningsfagligkompetanse, Vedlegg 9 Mandat Faggruppeledere, Vedlegg 10 Mandat Studieprogramansvarlige,
Vedlegg 11 CV for fagmiljøet Bachelor i vernepleie, Vedlegg 12 Tekst til vitnemål, Vedlegg 13
Mandat Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene
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Søknad om reakkreditering
Fra studieåret 2020/21 skal alle helse- og sosialfaglige utdanninger implementere et nytt
styringssystem bestående av tre nivåer:
1. Universitets- og høyskoleloven
2. Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger for alle grunnutdanningene
innen helse- og sosialfag. Rammeplanen fastsetter felles formål og felles innhold for
utdanningene. Den setter også rammer for arbeidet med retningslinjer for hver enkelt
utdanning
3. Retningslinjer for hver enkelt utdanning
Dette innebærer en overgang fra nasjonale rammeplaner med beskrivelse av utdanningens innhold
til en beskrivelse av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse etter endt
utdanning beskrevet gjennom læringsutbytter. Arbeidet med utvikling av nasjonale retningslinjer har
vært et samarbeid mellom Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helseog omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet og har vært organisert som et eget prosjekt,
RETHOS-prosjektet, hvor egne programgrupper har utviklet retningslinjer for de enkelte fagene.
Forskrift om nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning ble vedtatt 15. mars 2019.
Studieplaner for vernepleierutdanning skal altså, i tillegg til krav i Universitets- og høgskoleloven,
ivareta kravene i forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger (vedlegg 1) og i
forskrift om nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning (vedlegg 2).
Samlet utgjør de nye kravene og føringene grunnlaget for endringer av studieplanen for Bachelor i
vernepleie ved Nord universitet og søknad om reakkreditering. Fullstendig studieplan ligger vedlagt
(vedlegg 3) samt tekst til vitnemål (vedlegg 12).
Utarbeidelse av ny studieplan
Arbeidet med å revidere studieprogrambeskrivelsene for bachelorstudiene i sykepleie, vernepleie,
farmasi og i paramedisin ble satt i gang ved starten av 2019 i tråd med forskrift om felles

rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Mandatet
for arbeidet ble beskrevet i et dekanvedtak av 16.02.2018 (vedlegg 4) og arbeidsgruppene for de
ulike studieprogrammene ble satt ned i januar 2019. Arbeidsgruppa for bachelorgrad i
vernepleie ble ledet av studieprogramansvarlig Ingunn Skjesol Bulling, fra 1. juni konstituert
faggruppeleder. For øvrig har arbeidsgruppa bestått av Marit Haugenes, Oddbjørn Johansen og
Anita Berg. Anita Berg har ledet arbeidsgruppa for de nasjonale retningslinjene, og hennes
kjennskap til grunnlaget for endringene har vært en stor ressurs i arbeidet. Innspillseminar med
fagmiljøet ble avholdt 29.04 og 13.05 i tillegg til at planarbeidet var sak på alle lærermøtene
(fagmiljøets faste møter hver tredje uke) fra januar til juni. Den 20.05 ble praksisfeltet og
brukerorganisasjoner invitert til å gi innspill på ny studieplan, de som ikke hadde anledning til å
møte hadde mulighet for å gi skriftlig innspill. Tre kommuner var representert og en
representant fra helseforetaket og en brukerrepresentant, i tillegg kom et skriftlig innspill fra en
representant for en fjerde kommune. 28.05 ble det avholdt et Skype møte der representanter
fra UH sektoren var invitert. Her møtte tre representanter fra tre utdanningsinstitusjoner, og en
1
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representant fra en fjerde utdanningsinstitusjon leverte et skriftlig innspill. Ingunn Skjesol Bulling
og Anita Berg har utarbeidet reakkrediteringssøknaden. Ledergruppa ved fakultetet har vært
referansegruppe.
Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene regulerer 11 felles
læringsutbytter. Læringsutbyttene er innarbeidet i de spesifikke retningslinjene for
utdanningene. I Fakultet for sykepleie og helsevitenskap vil det bli fire bachelorgrader som
styres av denne forskriften. For å samordne arbeidet med implementeringen av de felles
læringsutbyttene har studieprogramansvarlige for de fire programmene utgjort en
arbeidsgruppe. Dette arbeidet har ført til to fellesemner for alle fire bachelorgradene. Emne 2
Helsepersonells felles verdi- og kunnskapsgrunnlag på 5 studiepoeng som gjennomføres i
1.semester og Emne 9 Tverrprofesjonell samhandling i 5. semester.

Generelt om studiet:
Type studium (kryss av)
x Bachelorgradsstudium
Høyskolekandidatstudium
Kortere studium på lavere grad (nivå 6 i NKR) som ikke
fører til en grad
Videreutdanning
Mastergradsstudium
Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
X campus-/stedbasert studium
samlingsbasert studium
desentralisert studium ved annet studiested, oppgi
studiested:
nettstudium
nettstudium med samlinger
Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
X heltidsstudium
deltidsstudium

2
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Overordnet om studietilbudet
Som en innledning til hoveddokumentet, skal dere gi en overordnet beskrivelse av studietilbudet og
hvordan det hører hjemme i organisasjonen for øvrig.
Bachelor i vernepleie tilhører Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, sammen med
bachelorutdanninger i sykepleie, farmasi og paramedisin. En ny mastergrad i helsevitenskap er under
utvikling, det er på nåværende tidspunkt uklart om det vil bli en eller to mastergrader i fakultetet.
Fakultetet deler en Ph.d i studier av profesjonspraksis med Fakultet for lærerutdanning, kunst og
kulturfag. Fakultetet er delt inn i tre faggrupper, og hver faggruppe har en faggruppeleder (se figur
1). Bachelorgraden i vernepleie tilhører faggruppa for vernepleie og psykisk helsearbeid, og har en
studieprogramansvarlig i 20% stilling.
Figur 1 Fakultetets overordnede organisasjonsstruktur.

Gjeldende studieplan for bachelor grad i vernepleie trådte i kraft i 2015 og bygger på nasjonal
rammeplan av 2005. Studiet tilbys som heltidsstudium over 3 år ved studiested Namsos. Jamfør
mandatet utarbeides også ny studieprogrambeskrivelse som heltidsstudium, andre studiemodeller vil
bli vurdert når heltidsstudium som følger nye retningslinjer er på plass. Etter endt studium kan
kandidaten søke autorisasjon som helsepersonell. Forutsetninger for akkreditering
(studietilsynsforskriften § 2-1)
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1) Forutsetninger for akkreditering (Studietilsynsforskriften §2-1)
(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal
være oppfylt.
Sammendrag
Studiet er omfattet av lov om universiteter og høyskoler og tilhørende forskrifter. Studiet er regulert
av forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og tilhørende retningslinjer for
vernepleierutdanningen. Studiet er regulert av forskrift om opptak til høyere utdanning og forskrift
om studier og eksamen ved Nord universitet, inkludert godkjente vurderingsformer ved Nord
universitet og retningslinjer for obligatorisk deltakelse. Videre er studiet underlagt forskrift om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning, forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning og
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), nivå 6 (bachelorgradstudier).
Beskrivelse og begrunnelse for hvordan studietilbudet følger forskrift om felles rammeplan for
helse- og sosialfagutdanninger og tilhørende retningslinjer for vernepleierutdanningen:
Ny felles forskrift for helse- og sosialfagutdanningene og tilhørende retningslinjer for
vernepleierutdanningen var utgangspunktet for utarbeidelsen av ny studieplan, og har vært sentrale i
hele prosessen.
Med utgangspunkt i beskrivelsen av formål med utdanningen (§2 i retningslinjene for
vernepleierutdanning og retningslinjene for) har vi utarbeidet følgende beskrivelse av bachelor
programmet i vernepleie:
Vernepleierutdanningen ved Nord universitet vektlegger individets ressurser,
samfunnsdeltagelse, medborgerskap og likeverdige tjenester til alle.
Vernepleierutdanningen utdanner samfunnsengasjerte og reflekterte helse- og sosialpolitiske
aktører med høy etisk bevissthet og gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter.
I utdanningen utvikler kandidaten ferdigheter i målrettet og systematisk arbeid for å kunne
utvikle tjenester kjennetegnet av kritisk og innovativ tenkning på individ- og systemnivå.
Læringsutbyttene beskrevet i felles forskrift er tatt med i de spesifikke retningslinjene for
vernepleierutdanning, disse læringsutbyttene er dekt av læringsutbyttene i emnebeskrivelsene i den
nye studieplanen. Noen læringsutbytter krever modningstid, og krever at kandidatene jobber med
området over tid. Det har derfor vært naturlig å dele opp noen av læringsutbyttene og legge dem til
ulike emner slik at studentene får mulighet til å bygge videre på kunnskaper og ferdigheter de
tilegner seg i starten av studiet.
Retningslinjene fastsetter et minimum av 30 uker direkte brukerrettet praksis, studieplanen har 34
uker brukerrettet praksis og innfrir dermed retningslinjene. Praksisen er organisert i 4 ulike emner, 2
i første studieår og en hvert av de to siste. Det er læringsutbyttene for emnene som bestemmer
hvilke praksissteder som kan benyttes i de ulike praksisperiodene.
I følge retningslinjene skal utdanningen tilrettelegge for at studentene får mulighet for internasjonalt
samarbeid. Dette ivaretas gjennom 4.semester som har ett praksisemne og et teoretisk emne.
4
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Praksisemnet kan tas i et annet land og teoriemnet vil være mulig å følge uten å være tilstede på
studiestedet. Tematikken i dette emnet er også av en slik art at det vil være mulig å ta et tilsvarende
emne ved en annen utdanningsinstitusjon og få dette vurdert innpasset i graden.
Forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften):
Bachelor i vernepleie følger forskrift om opptak til høyere utdanning, som regulerer opptak til alle
grunnutdanninger innen høyere utdanning. Opptakskravet er generell studiekompetanse, og det er
ikke spesielle opptakskrav utover dette. For søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke
har generell studiekompetanse, kan opptak gjøres etter vurdering av realkompetanse etter gjeldende
regler beskrevet i opptaksforskriften. Studiet følger opptaksforskriftens rangeringsregler og kvote for
førstegangsvitnemål. Det er ikke andre relevante kvoter for opptak. Det er ikke nødvendig å søke
Kunnskapsdepartementet om unntak fra opptaksforskriften, da utdanningen følger standard regler
som vurderes som hensiktsmessige for denne utdanningen.
Studiet lyses ut årlig gjennom Samordna opptak med søknadsfrist 15. april, opptak i juli og studiestart
i august. Studiet følger dermed den normale syklusen for studier ved Nord universitet. Informasjon
om opptakskravene er beskrevet i studieplanen for studiet.
Bachelor i vernepleie er omfattet av opptaksforskriftens kapittel 6, Politiattest ved opptak til høyere
utdanning. Opptaksforskriftens § 6-1 sier følgende: (1) Søkjarar til utdanningar der studentar kan
komme i kontakt med mindreårige som ein del av klinisk undervisning eller praksisstudium, skal
leggje fram politiattest som nemnt i politiregisterlova § 39 første ledd i samband med opptak.
Bachelor i vernepleie har veiledet praksis der studentene kan komme i kontakt med mindreårige. Det
er opplyst om kravet om politiattest på studiets nettside på www.nord.no. Søkerne får i tilbudsbrevet
beskjed om at de må levere politiattest ved studiestart, og at politiattesten ikke skal være eldre enn
tre måneder.
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, inkludert godkjente vurderingsformer og
retningslinjer for obligatorisk deltakelse
Studiet er omfattet av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet. Forskriften gjelder for
grader, studier og emner ved Nord universitet, og regulerer studentenes rettigheter og plikter.
Bachelor i vernepleie er et studieprogram på 180 studiepoeng som i henhold til nasjonal forskrift gir
bachelorgrad, jmf. forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 2-3. Forskriften gir
bestemmelser om områder som opptak, godskriving og fritak, studierett og permisjon, vurdering og
sensur, begrunnelse og klage, vitnemål og karakterutskrift. Det er vedtatt godkjente
vurderingsformer i eget rektorvedtak (sak 16/02868-6, datert 09.12.2016) og retningslinjer for
obligatorisk deltakelse i undervisningen (sak 16/02868-7, datert 21.12.2016).
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
Bachelor i vernepleie er omfattet av forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, og studiet
er opplistet i § 1 som viser forskriftens virkeområde. Løpende skikkethetsvurdering skal foregå
gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne
fungere i yrket. Vurderingskriterier for helse- og sosialfagutdanningene er gitt i forskriftens § 4.
5
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Forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning
Bachelor i vernepleie er omfattet av forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning, som

inneholder bestemmelser om universiteters og høyskolers godskriving og fritak etter
universitets- og høyskoleloven § 3-5 første og annet ledd for høgskolekandidatgrad og gradene
på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)
Læringsutbyttene for Bachelor i vernepleie er beskrevet i tråd med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), nivå 6 (bachelorgrader), når det gjelder bruken av
deskriptorer og inndeling i kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Forskrift om felles rammeplan for
helse- og sosialfagutdanninger og tilhørende retningslinjer for vernepleierutdanningen følger også
NKR.
Autorisasjon
Kandidater som har fullført Bachelor i vernepleie, oppnår autorisasjon som vernepleier ved å søke
Helsedirektoratet om autorisasjon som vernepleier, eller ved at lærestedet søker om
autorisasjon/lisens for kandidatene gjennom innmeldingsordningen, som er en forenklet
søknadsprosess. Det er Helsedirektoratet som er sertifiseringsmyndighet, og informasjon finnes på
nettsiden helsedirektoratet.no.

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging
og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
Studieplanen viser tydelig studiets innhold, oppbygging og progresjon. Studieprogrambeskrivelsen
viser hva som vektlegges spesifikt i studiet og de overordnede læringsutbyttene. Hvert emne har en
emnebeskrivelse som tydeliggjør tematikken i de spesifikke emnene. Av studiemodellen framgår
studiets oppbygging, inkludert hvor mange studiepoeng de ulike emnene har. Hvilke emnekoder
emne vil ha er ikke bestemt enda, derfor er emnene benevnt med «Emne» og nr. i kronologisk
rekkefølge etter når emnet starter. Emnenes varighet varierer fra 3- 18 uker, begrunnet i
læringsutbyttene og behovet for å utvikle en helhetlig profesjonell kompetanse. Emnets lengde,
studentenes arbeidsformer og vurderingsformene er planlagt i et helhetlig perspektiv. Dette er
utdypet under punkt 5.
Det fremgår av studieplanen hvilke emner som må være bestått for å starte på emnet eller for å ta
eksamen i emnet. Dette vises også i studiemodellen. Progresjonskravene sikrer at kandidatene har
mulighet for to forsøk på eksamen før de blir forsinket i studiet. Fjerde semester (markert med grått i
modellen) har mulighet for utveksling (og innveksling) av studenter både i teori emnet og
praksisemnet. Teoriemnet i dette semestret, emne 7 er utformet for å være relevant for studenter i
andre utdanningsløp. Derfor er det ikke satt noe forkunnskapskrav utover opptak i emne 7 slik at
studenter fra andre institusjoner, både nasjonale og internasjonale kan ta emnet uten at de har fulgt
resten av studieplanen. Dette framgår av emnebeskrivelsene. Emne 2 og 9 har heller ikke
forkunnskapskrav fordi de er fellesemner i fire ulike bachelorgrader. Opptak på en av
bachelorgradene gir anledning til å ta eksamen i emnet.
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Studiemodell
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2) Krav til studietilbudet (studietilsynsforskriften § 2-2)
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende
navn.
Studiets navn er Bachelor i vernepleie. Studiet er bygd opp etter forskrift om nasjonal retningslinje
for vernepleierutdanning, som skal sikre at studiet har et nasjonalt likeverdig faglig nivå.
Retningslinjene presiserer innledningsvis at vernepleierutdanning er en 3-årig bachelorutdanning. En
treårig bachelorgrad i vernepleie kvalifiserer til å søke om autorisasjon som helsepersonell. Studiets
navn er ut ifra dette dekkende for det innholdet studiet har, og vil gi en profesjonstittel som er kjent i
arbeidsfeltet ved endt utdanning. Vernepleierutdanning er en særnorsk utdanning, og det er på dette
tidspunktet ikke vedtatt et felles engelsk navn på studiet, eller profesjonen. Vi har valgt å benytte det
engelske begrepet som benyttes oftest av vernepleierutdanningene i Norge, Social Educator, som
oversetting av tittelen vernepleier. Dette har vi valgt for å forenkle kommunikasjon i internasjonalt
samarbeid fram til at det forhåpentligvis kommer en bestemmelse om hva som skal være den
offisielle oversettelsen. Den engelske tittelen på utdanningen blir dermed: Bachelor Degree in Social
Education.
Læringsbyttene i Forskriften med de nasjonale retningslinjene er i samsvar med NKR, og
utarbeidelsen av læringsutbyttene i denne planen ligger tett opp til læringsutbyttene i forskriften.
Mange av læringsutbyttene i forskriften ligger på et høyt nivå og krever at studentene får mulighet til
å jobbe med dem over tid. For å legge til rette for at studentene når læringsutbyttene har vi vært
bevisst på omfang og nivå på læringsutbyttene. Det betyr at noen av læringsutbyttene som står i
forskriften er delt opp til å bli flere læringsutbytter, eller at samme begrep kommer igjen i flere
læringsutbytter, men at de har ulikt nivå i forhold til NKR slik at det blir en progresjon i gjennom
studiet. Relasjons-, kommunikasjons- og samhandlingskompetanse er eksempler på
kompetanseområder som krever modningstid og utvikling, i tillegg til at det krever en kombinasjon
av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Vi har også jobbet med å vurdere
læringsutbyttene som studentene skal jobbe med når de er på studiestedet og hvilke de skal jobbe
med i praksis emner for å gi studentene mulighet for å gjøre koblinger mellom teoretiske
perspektiver og erfaringer fra praksisfeltet.
Studentenes sluttkompetanse skal vise hvilken kompetanse studentene har når de har fullført
bachelor graden. Sentralt i bakgrunnen for initiering av Rethos prosjektet var harmonisering av
studietilbudene slik at man gjennom felles nasjonale faglige retningslinjer skulle sikre at kandidater
uavhengig studiested sikres samme sluttkompetanse gjennom felles læringsutbytter. Sammen med
Nokut-tilsyn med BSV-utdanningene i 2016 fremkom også behovet for en tydeliggjøring av
vernepleierens særegne kompetanse som profesjon. Dette medførte at arbeidsutvalget i Nasjonalt
fagorgan for utdanning og forskning innen vernepleie (NFO-Vernepleie), underliggende organ av
UHR-Helse og sosial, 19.03.2019 som forlengelse av SAK 5/19 Videre arbeid med
fellesproblemstillinger knyttet til implementeringen av Rethos på studieprogramnivå utarbeidet en
anbefaling om at tilsammen 15 av læringsutbyttene i den nasjonale retningslinjene anvendes som
læringsutbyttebeskrivelser for felles sluttkompetanse i studieprogrambeskrivelsene i utvikling av
lokale studieplaner. Disse 15 læringsutbyttene representerer kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse innen alle de fem kompetanseområdene i den nasjonal retningslinjen. Læringsutbyttene
8
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ligger på et overordnet nivå, og representerer sentrale områder i studiet som studentene jobber med
gjennom hele studiet. Da denne anbefalingen kom hadde vi utarbeidet et utkast til studieplan med et
sporingssystem til forskriften. Sporingssystemet viste at noen av læringsutbyttene fra retningslinjene
var koblet til flere av emnene, på ulike tidspunkt i studiet. Læringsutbyttene var formulert i henhold
til begrepsapparatet i NKR, gradvis økende ut igjennom studiet opp mot det nivået det originale
læringsutbyttet i retningslinjene lå på. Disse læringsutbyttene fra retningslinjene som vi hadde lagt
inn i flere emner i løpet av studiet var i stor grad sammenfallende med de læringsutbyttene som
arbeidsutvalget anbefalte til beskrivelse av sluttkompetanse etter endt bachelorgrad. Vi valgte derfor
å følge anbefalingen slik det forelå da dette gjenspeilet vår vekting av læringsutbyttene gjennom
studiet på en god måte, og fordi vi så det som viktig å bidra til at den vernepleiefaglige kompetansen
blir tydeliggjort og bedre harmonisert på landsbasis. Følgende læringsutbytter beskriver
sluttkompetansen ved endt studium:
Kompetanseområde 1 Profesjon, etikk og samarbeid
Kunnskap: Har bred kunnskap om kommunikasjon, samhandling og samarbeid
Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap for å kritisk diskutere egen arbeidsprosess og ulike
modeller i vernepleiefaglig arbeid
Generell kompetanse: Har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger i vernepleierens
yrkesutøvelse og kan identifisere, reflektere over og håndtere disse i tjenesteutøvelsen
gjennom faglig skjønn.
Kompetanseområde 2 Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
Kunnskap: Har bred kunnskap om miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
Ferdighet: Kan anvende relevante metoder i kartleggings- og utredningsarbeid for å
identifisere brukeres mål og behov som grunnlag for tiltak
Generell kompetanse: Har innsikt i teorier, prosesser og metoder som kreves for å tilby
koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, habilitering og
rehabilitering
Kompetanseområde 3 Helsefremming og helsehjelp
Kunnskap: Har bred kunnskap om sammenhenger mellom helse, funksjonshemming,
funksjonsnedsettelse og sykdom i et individ-, samfunns- og livsløpsperspektiv
Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap som bidrar til god folkehelse gjennom
helsefremming og sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv
Generell kompetanse: Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig
helsehjelp i samarbeid med brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for
den enkeltes verdighet og behov
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Kompetanseområde 4 Inkludering, deltakelse og rettigheter
Kunnskap: Har bred kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering
Ferdighet: Kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk
og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til
tjenestemottakerne
Generell kompetanse: Kan formidle faglige synspunkter og erfaringsbasert kunnskap knyttet
til funksjonshemmedes rettigheter for å bidra til selvbestemmelse og likeverdig
samfunnsdeltakelse for personer med funksjonsnedsettelser
Kompetanseområde 5 Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon
Kunnskap: Har kunnskap om forskningsmetode og prinsipper og begreper for vurdering av
vitenskapelig kvalitet
Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og
utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og
teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg (i yrkesutøvelsen)
Generell kompetanse: Kan planlegge og gjennomføre nytenkning og tjenesteinnovasjon for å
bidra til systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i samarbeid med brukere,
pårørende, andre tjenesteytere og aktører
Læringsutbyttene i studieplanen dekker læringsutbyttene i retningslinjene vedtatt i forskriften om
rammeplan nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning. Programgruppene som utarbeidet de
nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene hadde som del av sitt mandat å kvalitetssikre
at læringsutbyttene i retningslinjene følger nivåbeskrivelsene i NKR (vedlegg 13). Kvalitetssikringen av
at læringsutbyttene er i samsvar med det tematiske innholdet i NKR er altså allerede sikret på det
nasjonale nivået i forkant av arbeidet med utforming av nye læringsutbytter i forelagte studieplan.
For å sikre at alle læringsutbyttene i retningslinjene er ivaretatt i ny studieplan har arbeidsgruppen
hatt et løpende sporingssystem tilbake til læringsutbyttene i retningslinjene (se paragrafer i parentes
ved hvert læringsutbytte i tabell 1).
NKR skal sikre at læringsutbyttene på de ulike nivåene innenfor utdanningssystemet ligger på riktig
nivå. I tabell 1 viser vi at vi konsekvent har benyttet begrepene fra kvalifikasjonsrammeverkets nivå 6
i utarbeidelsen av læringsutbytter og hvordan læringsutbyttene fordeler seg på de forskjellige
nivåene innenfor kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Studieprogrammets
sluttkompetansebeskrivelser er nasjonalt harmonisert i UHR-HS, Nasjonalt fagorgan for utdanning og
forskning innen vernepleie (NFO vernepleie). Sluttkompetanse skal beskrives på overordnet nivå og
læringsutbytteformuleringene befinner seg derfor på de øverste nivåene i forhold til NKR
taksonomien. Læringsutbyttene på emnenivå benytter alle nivåene i NKR, men noen nivå er benyttet
i større grad enn andre.
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Tabell 1 – Sluttkompetansebeskrivelser og læringsutbytter koblet til kvalifikasjonsrammeverket nivå 6 Bachelor.
Tabellen viser hvordan læringsutbyttene fordeler seg på de ulike nivåene innenfor de tre hovedinndelingene i kvalifikasjonsrammeverket; kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse. Paragrafene bak læringsutbyttene er en sporing som viser koblingen til forskriften om nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning (se vedlegg 6).
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR)

Sluttkompetansebeskrivelser

Læringsutbytter på emnenivå

har bred kunnskap om kommunikasjon,
samhandling og samarbeid (§4 c)

har bred kunnskap menneskerettigheter generelt, rettigheter til
personer med nedsatt funksjonsevne og
lovgrunnlaget som ivaretar disse rettighetene (§13 b og d)

har bred kunnskap om miljøterapeutisk arbeid,
habilitering og rehabilitering (§7 b)

har bred kunnskap om ulike forståelsesmodeller om
funksjonshemming (§13 c)

har bred kunnskap om sammenhenger mellom
helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse
og sykdom i et individ-, samfunns- og
livsløpsperspektiv (§7 a)

har bred kunnskap om systematisk målrettet arbeid med bruk av
modeller for vernepleiefaglig arbeid (§4 d)

har bred kunnskap om inkludering, likestilling og
ikke-diskriminering (§13 a)

har bred kunnskap om oppgaver og problemstillinger i
miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering (§7 c)

NIVÅ 6 - BACHELOR
KUNNSKAP
•

har bred kunnskap om sentrale temaer,
teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy
og metoder innenfor fagområdet

har bred kunnskap om pedagogiske teorier, ulike læringssyn og
didaktiske prinsipper (§7 e)
har bred kunnskap om selvbestemmelse og medvirkning i ulike
livsfaser (§13 d)
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har bred kunnskap om forhold som påvirker kognisjon, somatikk
og adferd generelt (§10 c)
har bred kunnskap om samarbeid med andre profesjoner (§4 a)

har bred kunnskap om oppgaver og problemstillinger i
miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering (§7 c)
har bred kunnskap om selvbestemmelse, og hvordan
selvbestemmelse i eget liv kan utvikles (§7 f og §13 d)
har bred kunnskap om brukermedvirkning i tjenesteyting (§13 d)
har bred kunnskap om inkludering, likestilling og ikkediskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet,
religion og livssyn, kultur, funksjonsnedsettelse, diagnose, seksuell
orientering, kjønnsidentitet,
kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre
likeverdige tjenester for alle grupper i
samfunnet (§13 a)
har bred kunnskap om lover, regler som skal sikre rettigheter til
samer som urfolk og rettigheter til
personer med funksjonsnedsettelser (§13 b)
har bred kunnskap om forhold i samfunnet som påvirker
muligheten til likeverdig deltagelse for personer med
funksjonsnedsettelse (§13 c og e)
har bred kunnskap om etikk i vernepleiefaglig arbeid (§4 b)
har bred kunnskap om ulike forståelser av helse og sykdom (§10 a
og d)
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har bred kunnskap om funksjonsnedsettelser generelt og
kognitive funksjonsnedsettelser spesielt (§10 a, c og d)
har bred kunnskap om folkehelsearbeid, sykdomsforebygging og
helsefremming (§10 b)
•

har kunnskap om fagområdets historie,
tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

har kunnskap om forskningsmetode og
prinsipper og begreper for vurdering av
vitenskapelig kvalitet (§16 a)

har kunnskap om vernepleiefaglig arbeid og vernepleierens
kunnskapsgrunnlag, rolle og funksjon (§4 a og e)

har kunnskap om barn og unge og er en utøver som ivaretar deres
behov for behandling og/eller tjenester, og kan sikre deres
medvirkning og rettigheter (§13 h)
har kunnskap om yrkesetikk og etiske teorier (§4 b)
har kunnskap om verdigrunnlaget i vernepleiefaglig arbeid (§4 b)
har kunnskap om livssituasjonen til personer med
utviklingshemming og hvordan livssituasjonen påvirkes
av samfunnsstrukturer (§13 b og e)
har kunnskap om nedbygging av funksjonshemmende barrierer
(§13 c)
har kunnskap om velferdsstaten og hvordan vår samfunnsstruktur
påvirker enkeltmennesket (§13 f)
har kunnskap om lover og regelverk som legger grunnlag for helseog omsorgstjenesten (§13 g)
har kunnskap om kunnskap om kommunikasjonsteori,
samhandling og samarbeid (§4 c)
har kunnskap om vernepleierens yrkesutøvelse (§4 e)
har kunnskap om kroppens oppbygging og normalfunksjoner (§10
e)
har bred kunnskap om mennesket psykologiske og biologiske
utvikling i et livsløpsperspektiv (§7 d og §10 a)
har kunnskap om menneskers grunnleggende behov (§10 e)

13

46/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i vernepleierutdanning - 18/03774-30 Reakkreditering 2019 - Bachelor i vernepleierutdanning : Søknad om reakkreditering bachelorgrad vernepleierutdanning - versjon 31.10.2019

har kunnskap om symptomer og behandling av de vanligste
somatiske og psykiske sykdommer innen
fagområdet (§10 f)
har kunnskap om generell farmakologi og legemidlers virkninger
og bivirkninger (§10 g)
har kunnskaper om grunnleggende pleieprosedyrer, smittefare og
hygiene (§12 a)
har kunnskaper om dokumentasjonsplikten i forbindelse med
utøvelse av forsvarlig helsehjelp (§9 a, §12 b og §18 d)
har kunnskap om omsorgssvikt, vold og overgrep (§13 i)
har kunnskap om aktuelle somatiske, psykiske og kognitive
utfordringer hos målgruppen til den aktuelle
praksisplassen (§10 d og f)
har kunnskap om organisering og lovgrunnlaget for habilitering og
rehabilitering. (§13 g)
har kunnskap om betydningen av språk og kultur i samhandling
med tjenestemottakere (§4 c)
har kunnskap om tverrfaglig, tverrprofesjonell og tverrsektoriell
samhandling (§4 f)
har kunnskap om velferdsteknologi og hvordan
velferdsteknologiske løsninger kan tas i bruk i tjenestene for å
understøtte den enkeltes ressurser og mestringsmuligheter (§16 b)
har kunnskap om forhold som påvirker folkehelsen på individ,
gruppe og samfunnsnivå nasjonalt og
globalt (§10 a)
har kunnskap om hvordan sosial ulikhet og sosiale problemer som
omsorgssvikt, vold, overgrep,
mobbing, rus og fattigdom påvirker helse, levekår og livskvalitet
(§13 i)
har kunnskap om ledelse og organisasjonsteori (§6 c)
har kunnskap om rettigheter til særskilte grupper som barn,
minoriteter og personer med
funksjonsnedsettelser (§13 b og l)
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har kunnskap om samers rettigheter, og har kunnskap om og
forståelse for samenes status som urfolk.
(§13 b og k)
har kunnskap om samfunnsarbeid, og rollen vernepleieren har
som helse- og sosialpolitisk aktør (§4 e og g)
har kunnskap om metoder for å ivareta beslutningstøtte (§8 b og
13 c)
har kunnskap om sammenhengen mellom helse,
funksjonshemming og sykdom i et samfunnsperspektiv
(§10 a)
har kunnskap om rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt (§15 c)
har kunnskap om forskningsmetoder og prinsipper for vurdering
av vitenskapelig kvalitet (§16 a)
har kunnskap om hvordan helse- og sosialpolitiske føringer,
organisering av helse- og velferdssystemet,
gjeldende lov- og regelverk og veiledere innen praksisområdet
påvirker tjenesteutøvelsen og
tjenestemottakeres livssituasjon (§13 g)
har kunnskap om menneskerettighetene og verdigrunnlaget for
utøvelse av helsepersonellrollen (§13 a og b, §4 a og f)
har kunnskap om folkehelse og folkehelsearbeid
har kunnskap om studieteknikk og akademisk skriving (§17 b)
har kunnskap om arbeidsformer i tverrfaglig samarbeid (§4 f)

•

har kunnskap om egen og andres helseprofesjoners roller i helseog velferdssystemet (§4 a)
kjenner til forskningsmetode og vitenskapsteori (§16 a)

kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid
innenfor fagområdet

kjenner til praksisstedets funksjon og plassering i helse- og
omsorgstjenesten (§4 g)
kjenner til lovgrunnlag og regler for praksisplassens
tjenesteutøvelse (§13 b)
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kjenner til faglige- og etiske problemstillinger i vernepleieryrket
(§6 a)
kjenner til prinsipper for vurdering av kunnskapskilder og
vitenskapelig kvalitet (§16 a)
kjenner til politiske- og administrative beslutningsprosesser (§4 g)
kjenner til brukerdreven innovasjon (§16 d)
kjenner til tjenesteinnovasjon og nytenkningsprosesser i helse- og
velferdstjenestene (§18 b)
kjenner til organiseringen av helse- og velferdstjenestene (§13 g)
kjenner til lover og regelverk for utøvelse av helsehjelp med vekt
på rollen som helsepersonell, pasient og brukerrettigheter (§13 g)
kjenner til etikk og etiske teorier (§4 b))
kjenner til inkludering, likestilling og ikke-diskriminering som
grunnlag for likeverdige helse- og velferdstjenester (§13 a)
kjenner til kunnskapsbasert praksis (§16 c)

•

kan oppdatere sin kunnskap innenfor
fagområdet

•

kan anvende faglig kunnskap og relevante
resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
på praktiske og teoretiske problemstillinger og
treffe begrunnede valg

kan anvende faglig kunnskap for å kritisk
diskutere egen arbeidsprosess og ulike modeller i
vernepleiefaglig arbeid (§5 a)
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kjenner til verktøy og metoder for nytenkning og
innovasjonsprosesser (§18 b)
kjenner til utfordringer knyttet til pasientsikkerhet og
pasientforløp, inkludert skifte av omsorgsnivå, i
kommunal- og spesialisthelsetjenestene (§10 i)
kan oppdatere sin kunnskap om forsvarlig legemiddelhåndtering
(§10 h)
kan oppdatere sin kunnskap om folkehelsen gjennom bruk av
internasjonale og nasjonale databaser, oversiktsdokumenter og
kunnskapsoppsummeringer (§10 b)
kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet i tråd med
kunnskapsbasert praksis (§16 c)
kan anvende faglig kunnskap i arbeid med inkludering, likestilling
og deltakelse (§ 13 a)
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kan anvende relevante metoder i kartleggingsog utredningsarbeid for å identifisere brukeres
mål og behov som grunnlag for tiltak (§8 c)

kan anvende faglig kunnskap for å identifisere symptomer på
sykdom, vurdere aktuelle problemstillinger
og behandlingstiltak for å sikre forsvarlig helsehjelp (§11 b)

Kan anvende faglig kunnskap som bidrar til god
folkehelse gjennom helsefremming og
sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv
(§11 a)

kan anvende dokumentasjonsverktøy i helse- og omsorgstjenester
(§9 a, §12 b og §18 d)

kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og
velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i
sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og
faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakerne
(§14 c)

kan anvende faglig kunnskap om kommunikasjon, samhandling og
samarbeid i utøvelse av helsehjelp (§4 c)

kan anvende faglig kunnskap, relevante
resultater fra forskings- og utviklingsarbeider og
vitenskapelige metoder som grunnlag for å
belyse praktiske og teoretiske problemstillinger
og treffe begrunnede valg (i yrkesutøvelsen) (§17
a)

kan anvende faglig kunnskap for å identifisere symptomer på
sykdom og sette inn nødvendige tiltak, og
ved behov innhente bistand hos annet helsepersonell eller henvise
videre for å sikre forsvarlig bistand til
personer med behov for helsehjelp (§11 b)

kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra
forsknings- og utviklingsarbeid i pasientopplæring (§11 c)
kan anvende grunnleggende pleieprosedyrer i utøvelsen av
helsehjelp (§12 a)
kan anvende faglig kunnskap for å vurdere situasjoner som kan
utvikle seg truende. Videre kan
kandidaten iverksette tiltak for å forebygge og løse konflikter (§8
e)
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kan anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig,
tverrprofesjonell og tverrsektoriell
samhandling (§4 f og §5 b)
kan anvende faglig kunnskap i samarbeid med brukere i utvikling
av individuelle planer for å sikre
helhetlige- og koordinerte tjenester (§8 d)
kan anvende faglig kunnskap i systematisk målrettet
miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering, og initiere
og bidra til samhandling med brukere, profesjonelle og andre
samarbeidspartnere (§4 f og §8 a)
kan anvende faglig kunnskap for å fremme inkludering, likestilling
og deltakelse i alle deler av
samfunnslivet og i et livsløpsperspektiv (§14 b)
kan anvende faglig kunnskap for å bidra til god folkehelse gjennom
helsefremming og
sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv (§11 a)
kan anvende faglig kunnskap, brukerkunnskap og relevante
resultater fra forskings- og utviklingsarbeider
som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger
i folkehelsearbeid (§17 a)
kan anvende faglig kunnskap i tilrettelegging for
samfunnsdeltakelse (§ 8 a og §14 a)
kan anvende faglig kunnskap for å analysere og vurdere oppgaver
og problemstillinger i miljøarbeidet,
rehabilitering og habilitering (§8 a)
kan anvende faglig kunnskap i utvikling og iverksetting av
individuelle planer i samarbeid med
tjenestemottakere og andre samarbeidspartnere (§8 d)
kan anvende faglig kunnskap for å sikre helhetlige og koordinerte
tjenester i samarbeid med
tjenestemottakere og andre samarbeidspartnere (§8 d)
kan anvende faglig kunnskap i tilrettelegging for et inkluderende,
likestilt og åpent samfunn (§14 b)
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kan anvende kunnskap om tverrsektorielt samarbeid for å fremme
medvirkning og deltakelse for utsatte
grupper (§ 5 b)
kan anvende faglig kunnskap for å fremme inkludering, likestilling
og deltakelse i alle deler av
samfunnslivet (§14 b)
kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet,
lover, regelverk og veiledere i
sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og forsvarlige
velferdstilbud til utsatte grupper (§14 c)
kan anvende faglig kunnskap for å utvikle faglig forsvarlig praksis,
og forebygge bruk av tvang og makt (§15 c og §16 c)
kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og
utviklingsarbeider og vitenskapelige
metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske
problemstillinger (§17 a)
kan anvende faglig kunnskap for kritisk å vurdere eget arbeid
(§5 a)
kan anvende kunnskaper om målrettede samarbeidsprosesser og
tjenesteinnovasjon i fagutviklingsarbeid
(§6 b og §18 b)
kan anvende faglig kunnskap i utøvelsen av beslutningsstøtte
(§8 b)
kan anvende digitale samskrivingsverktøy (§17 b)
kan anvende digitale bibliotektjenester (§17 b)
kan anvende relasjons- og kommunikasjonskompetanse til å
samhandle med samarbeidspartnere i helse- og velferdstjenestene
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kan anvende sin fagspesifikke kompetanse i samhandling på tvers
av profesjoner
•

kan reflektere over utøvelsen av helsehjelp og justere denne
under veiledning (§5 c)

kan reflektere over egen faglig utøvelse og
justere denne under veiledning

kan identifisere og reflektere over faglige- og yrkesetiske
problemstillinger, egen skjønnsutøvelse og justere egen faglig
utøvelse etter veiledning (§5 c og §6 a)*
kan reflektere over etiske problemstillinger innen helse- og
velferdstjenestene (§6 a)
•

•

kan finne, vurdere og henvise til kvalitetssikret informasjon om
sykdommer og funksjonsnedsettelser (§11 b)

kan finne, vurdere og henvise til informasjon
og fagstoff og framstille dette slik at det
belyser en problemstilling

kan vurdere risiko for uønskede hendelser og følge dette opp
systematisk (18 d)
kan beherske praktisk bistand i hverdagslivet til personer med
sammensatte behov (§8 a, d og §12 a)

kan beherske relevante faglige verktøy,
teknikker og uttrykksformer

kan beherske livreddende førstehjelp (§11 d)
kan beherske samhandling med personer med sammensatte
behov (§6 c)
kan beherske forsvarlig legemiddelhåndtering (§12 a)
kan beherske samtaler med barn om tema som omsorgssvikt, vold
og overgrep (§14 d)
kan beherske metoder i samfunnsarbeid som fremmer makt,
innflytelse, deltakelse og representasjon for
utsatte grupper (§15 b)
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kan beherske utøvelsen av beslutningsstøtte til personer med
utviklingshemming (§13 a, c, d og e, §14 b, §8 b)
kan beherske saksbehandling av helse- og omsorgstjenester
(§14 c)
kan beherske metoder for innhenting av brukererfaringer i
kvalitetsarbeid (§18 a, b)
GENERELL KOMPETANSE
•

har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske
problemstillinger

har innsikt i relevante fag- og etiske
problemstillinger i vernepleierens yrkesutøvelse
og kan identifisere, reflektere over og håndtere
disse i tjenesteutøvelsen gjennom faglig skjønn.
(§6 a)

har innsikt i faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer
avledet av miljøterapeutisk arbeid,
habilitering og rehabilitering (§9 a)

har innsikt i teorier, prosesser og metoder som
kreves for å tilby koordinert, sammenhengende
og kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid,
habilitering og rehabilitering (§9 b)

har innsikt i kvalitetsarbeid (§18 d)

har innsikt i sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og
levekår, og kan anvende kunnskap om
dette for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering (§15 a)
har innsikt i folkehelseutfordringene og kan diskutere ulike
strategier i folkehelsearbeid (§10 b og 11 a)
har innsikt i faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer i
tjenesteyting (§9 a)
har innsikt i sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og
levekår, og kan anvende dette i sin tjenesteutøvelse, overfor
grupper i samfunnet (§13 i)
har innsikt i kvalitets- og utviklingsarbeid på organisasjonsnivå
(§18 d)
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har innsikt i empowermentprosesser for å motvirke
marginalisering og utenforskap (§15 b)
har innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
og metoder for systematisk innhenting av
brukers erfaring og kunnskap (§18 a)
•

kan planlegge og gjennomføre varierte
arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker
seg over tid, alene og som deltaker i en
gruppe, og i tråd med etiske krav og
retningslinjer

kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og
evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med
brukere og andre profesjoner med utgangspunkt
i respekten for den enkeltes verdighet og behov

kan planlegge, gjennomføre og dokumentere daglig omsorg,
grunnleggende pleieprosedyrer og
legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter på en omsorgsfull
og faglig forsvarlig måte (§12 a og b)

(§12 b)
kan planlegge og gjennomføre nytenkning og
tjenesteinnovasjon for å bidra til systematiske og
kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i
samarbeid med brukere, pårørende, andre
tjenesteytere og aktører (§18 b)

kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig
helsehjelp i samarbeid med brukere, pårørende og andre
profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes
verdighet og behov (§12 a, b)

kan planlegge og gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser
med brukere, pårørende og andre
tjenesteutøvere ved bruk av relasjons-, kommunikasjons-,
kulturkompetanse (§ 6 b og c)
kan planlegge, gjennomføre og evaluere veiledning av
enkeltpersoner og grupper som er i lærings-,
mestrings- og endringsprosesser (§6 d)
kan planlegge og gjennomføre samhandling med
tjenestemottakere og samarbeidspartnere ved bruk av relasjons-,
kommunikasjons- og kulturkompetanse (§6 c)
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kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere
miljøterapeutisk arbeid, og habilitering- og
rehabiliteringsprosesser i samarbeid med tjenestemottakere og
samarbeidspartnere (§6 b og §7c)
kan planlegge og gjennomføre samhandling med brukere,
pasienter, pårørende og andre ved bruk av
relasjons-, kommunikasjons-, kultur- og ledelseskompetanse for å
sikre medborgerskap og likeverdige tjenester (§6 c )
kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere tiltak og
tjenesteutforming med utgangspunkt i brukeres behov og ønsker,
selvstendig og i samarbeid med andre (§6 e)

•

kan formidle sentralt fagstoff som teorier,
problemstillinger og løsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante
uttrykksformer

Kan formidle faglige synspunkter og
erfaringsbasert kunnskap knyttet til
funksjonshemmedes rettigheter for å bidra til
selvbestemmelse og likeverdig
samfunnsdeltakelse for personer med
funksjonsnedsettelser (§15 b)

kan planlegge og gjennomføre tverrfaglig samhandling i
helsetjenesten (§6, §12 b)
kan gjennomføre samhandling ved bruk av relasjons- og
kommunikasjonskompetanse (§6 c)
kan formidle og begrunne faglige synspunkter og stille kritiske
spørsmål til gjeldende praksis med mål om
utvikling av gode tjenester innen fagområdet (§6 f)
kan formidle sentralt fagstoff om miljøterapeutisk arbeid,
habilitering og rehabilitering skriftlig og muntlig for å bidra til
utvikling av god praksis (§9 c)
kan formidle faglige synspunkter med referanse til relevant
lovverk, offentlige dokumenter og faglitteratur
i tråd med retningslinjer for akademisk skriving (§9 c)

•

kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn
innenfor fagområdet om
funksjonshemmende barrierer i dagliglivet for mennesker med
funksjonsnedsettelser knyttet til

kan utveksle synspunkter og erfaringer med
andre med bakgrunn innenfor fagområdet og
gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
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selvbestemmelse og samfunnsdeltakelse (§13 c og d, 15 c)

kan utveksle synspunkter om vernepleierens helsefaglige
kompetanse (§4 a)
kan utveksle synspunkter om relevante fag- og etiske
problemstillinger i utøvelsen av helse- og
omsorgstjenester (§6 c, f)
kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen
fagområdet om problemstillinger som oppstår
når selvbestemmelse utfordres (§15 c)
kan utveksle synspunkter og erfaringer om kunnskapsbasert
folkehelsearbeid gjennom relevante
uttrykksformer tilpasset formål og målgruppe (§17 b)
kan utveksle synspunkter om muligheter og utfordringer ved bruk
av digitale løsninger på individ- og systemnivå, og kan anvende
digital kompetanse i utvikling av gode tjenester (§18 c)
kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor
fagområdet om faglig forsvarlige tjenester og
utvikling av god praksis (§6 f)
•

kjenner til brukerdreven innovasjon (§16 d)

kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser

kjenner til saksbehandlingsrutiner (§14c, §4 g)
kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til
tjenesteinnovasjon og systematiske og
kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser (§6 f og § 18 b)
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(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
Rekrutteringsgrunnlag og gjennomføring for vernepleierutdanninga
Tabell 2 Rekrutteringsgrunnlaget for Bachelor i vernepleie, vist som søkertall og opptakstall de fire siste årene.

Studium
1.pri.søkere
Bachelor i vernepleie
2019
2018
91
2017
52
2016
67

Søkere

Kvalifiserte

Tilbud

Ja-svar

Møtt

789
433
380

715
375
306

69
82
60

43
54
38

38
42
34

Vernepleierutdanningen ved Nord universitet følger den samme tendensen som resten av
vernepleierutdanningene i Norge ved at det er økende interesse for utdanningen. Poengsum ved
inntak er sammenlignbar med de resterende BSV-utdanningene, barnevern og sosionom, ved Nord
universitet.
Vernepleierutdanningen fikk egne måltall1 på 28 studenter pr. år i 1999. Fram til 2010 ble dette tallet
brukt som grunnlag for opptak på utdanningen. I 2010 ble produksjonsmål satt som indikator og
tallet på uteksaminerte studenter ble satt til 30 med virkning fra 2013.
I 2013 ble det fremsatt et ønske om deltidsutdanning fra kommuner i sørdelen av daværende NordTrøndelag. Helsefagavdelingen i HiNT tilrettela og gjennomførte et studietilbud ved hjelp av tildelte
strategiske midler. Utdanningen baserte seg på at finansieringen skulle gå opp i opp med gevinsten vi
fikk inn med økt studiepoengs produksjon. Det ble tatt inn ca. 75 studenter fordelt på to kull med
studiested Stjørdal.
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Tabell 3- antall uteksaminerte kandidater i perioden 2009 til 2008 med karakterfordeling.

Tabell 3 viser for årene 2009-2013 er antall studenter fra de enkelte kull som har gjennomført på
normert tid, og det totale antallet uteksaminerte vernepleiere. Avviket mellom antall uteksaminerte
kandidater på normert tid og antall uteksaminerte totalt er studenter fra forsinket løp. Ser en på
antall uteksaminerte kandidater i perioden 2009 til 2018 er tallet 373 kandidater. Dette gir et
gjennomsnitt på 37,3 kandidater pr år, ca. 20 % over produksjonsmålet.
Relevans for arbeidsliv
Vernepleiere er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Den tverrfaglige kompetansen som kombinerer
sosialfag og helsefag gjør at vernepleierne kan jobbe i et bredt spekter av tjenester og inneha mange
ulike funksjoner. Den nye studieplanen for vernepleierutdanning i Nord universitet legger særlig vekt
på at studentene skal bli kvalifisert til å støtte mennesker som møter ulike utfordringer til å leve
selvstendige liv og delta aktivt i samfunnet. Det innebærer at studentene får kompetanse innenfor
arbeid både på individ, gruppe og samfunnsnivå, noe som gjør at de kvalifiserer til et bredt spekter av
ulike stillinger. De som utdannes fra oss begynner i stillinger som miljøterapeuter, fagledere og
saksbehandlere. De ansettes både innenfor oppvekst, helse-, omsorg- og velferdstjenestene på ulike
nivå, både i kommunale, fylkeskommunale og statlige tjenester, eller innenfor det private. De nye
retningslinjene som er begrunnelsen for å lage en ny studieplan nå er utviklet for at studiet skal ha
relevans for arbeidslivet. Kontinuerlig samarbeid med praksisfeltet, vil være viktig for å sikre at
utdanningen fortsetter å være relevant i årene som kommer.
Det er stort behov for helsepersonell i de neste tiårene, en av årsakene til dette er en demografisk
endring, der en større andel av befolkningen blir eldre og behovet for bistand blir større. Det er også
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et behov for bedre koordinering av tjenester og en forskyvning av innsatsen fra behandling til større
grad av forebygging og helsefremming. Den tverrfaglige kompetansen til vernepleiere er verdifull i
dette bildet og bidrar til at vernepleierutdanning bidrar med nødvendig og relevant kompetanse i
feltet. Utdanningen svarer også ut behovet for kompetanse i å legge til rette for brukerinvolvering i
tjenesteutvikling og personsentrerte tjenester, da utdanningen har læringsutbytter på både
rettigheter og hva som skaper barrierer for deltakelse og selvbestemmelse. I tillegg til at det er en
profesjonsutdanning som fokuserer på kommunikasjonsferdigheter og samhandlingskompetanse.
Relevans for videre studier
Bachelor i vernepleie gir mulighet for å søke seg videre både på videreutdanninger og på
masterutdanninger. Fakultetet er i prosess med å utvikle en mastergrad i helsevitenskap som vil
være aktuell for våre studenter. Fakultetet har også en ny videreutdanning i psykisk helsearbeid som
er tilpasset masternivå i NKR. Denne kan inngå i en mastergrad hvis studentene ønsker det. På
landsbasis finnes det mange mastergradsutdanninger som en grad i vernepleie kvalifiserer til.
Eksempler på dette er Master i folkehelse, sosialt arbeid, psykisk helse, funksjonshemming og
samfunn eller rådgivings vitenskap ved NTNU i Trondheim. Noen masterprogram krever noen års
arbeidserfaring før man kan starte som Master i praktisk kunnskap ved Nord universitet som våre
studenter kvalifiserer til etter tre år med fulltids yrkespraksis. Mastergrad gir mulighet for å gå videre
til Ph.d. Fakultetet har doktorgradsprogrammet Studier av profesjonspraksis sammen med fakulte for
lærerutdanning kunst og kulturfag har som er relevant for våre studenter.
Faglig oppdatering
Det jobbes kontinuerlig med faglig oppdatering av studiet. Dette gjøres på flere måter:
•

Formell og uformell samhandling om pensum, forelesninger, studentoppgaver,
eksamensoppgaver og lignende i kollegiet er viktige arenaer for faglig oppdatering. Vi tipser
hverandre om bøker og artikler vi tenker kan være relevante for emner vi ikke har ansvaret
for selv. Jevnlige lærermøter er viktige for den faglige oppdateringen. Det er satt av en time
til å diskutere et faglig tema hver tredje uke.

•

Hvert år arrangerer vi en felles fagdag for ansatte, studenter og praksisfelt på et område som
er sentral for utdanningen. Dette er en viktig arena for faglig oppdatering der vi planlegger et
tema og en arbeidsform som skal gi alle deltakere god mulighet til å få utbytte av dagen.
Temaet flettes inn i undervisning og studentoppgaver i forkant og i etterkant av fagdagen.

•

Faggruppeleder og én vitenskapelig ansatt deltar i Nasjonalt fagorgan for utdanning og
forskning innen vernepleie (NFO). I dette nettverket får v i kontakt med ledelsen og ansatte
ved de andre vernepleierutdanningene i Norge, og kan holde oss oppdatert på
utdanningsfaglig, forskningsmessige og politiske områder som er relevant for utdanningen.
Dette er også en viktig arena for å ta opp tema vi har behov for å drøfte for å kvalitetssikre og
utvikle vernepleierutdanningen i Nord.
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•

De vitenskapelig ansatte bidrar selv med forskning og utviklingsarbeid i samarbeid med
nasjonale og internasjonale nettverk (se beskrivelse tilhørende §2-3, punkt 5 og 6).
Deltagelse på fagseminar og forskningskonferanser er viktige arenaer for å oppdatere seg
faglig.. Vitenskapelig ansatte deltar også i faglige nettverk som fokuserer på kjerneområder i
studiet (se besvarelsen av §2-3, punkt 7). Dette er viktige arenaer for å diskutere innhold,
tilrettelegging for læring, pensum og eksamensformer.

•

Samarbeid med praksisfeltet i ulike utviklings- og forskningsprosjekter er en viktig arena for å
oppdatere seg faglig og sikre relevansen i studiene. Det arrangeres praksisveiledersamlinger
der vi gir praksisveilederne tilbud om å komme til studiestedet for faglig påfyll, innføring i
studentenes rammer for praksis, læringsutbytter og for å diskutere rollen som veiledere.
Disse samlingene er et viktig møtepunkt for vitenskapelige ansatte med praksisfeltet for å få
informasjon om hva som oppleves som de største utfordringene i feltet og hva som gjøres av
utviklingsarbeid.

•

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet danner grunnlaget for blant annet
faglig oppdatering. Det er etablert et studieprogramråd med representanter fra studentene,
de vitenskapelig ansatte og eksterne representanter fra akademia og praksisfeltet.
Studieprogramansvarlig leder rådet. Faggruppeleder deltar sammen med en representant for
administrasjonen som sekretær. Studieprogramrådet gir råd i saker som vedrører
studieprogrammets samfunnsrelevans, etterspørsel, kvalitet, faglig og pedagogisk profil,
innhold, struktur og gjennomføring. Det gjennomføres normalt ett møte i året.

•

Samsensur med eksterne sensorer fa\ra andre institusjoner på eksamen bidrar også til faglig
oppdatering gjennom at fagområdene drøftes ved utforming av eksamensbesvarelser og ved
vurdering av oppgaver. Vitenskapelig ansatte ved utdanningen er ofte eksterne sensorer ved
andre vernepleierutdanninger i landet. Det gir en innsikt pedagogisk tilrettelegging ved de
andre utdanningene, hvilket pensum de har valgt, og bidrar til å kalibrere hvilket nivå vi bør
kreve av våre studenter.

•

Emneplaner, pensum og studentoppgaver utvikles i takt med feltet og det vi ser er viktige
områder studentene har behov for kunnskap på. Forrige studieplan revidering ble gjort med
bakgrunn i at vi så det som nødvendig med en endring av utdanningen basert på at det helseog sosialfaglige feltet er i endring.
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(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for
heltidsstudier.
Studentenes arbeidsomfang er planlagt ut ifra sentrale bestemmelser på fakultetet, og justert i
forhold til andel emner som tas på studiestedet og emner som gjennomføres i praksisfeltet. Det er
lagt opp til en gjennomsnittlig arbeidsbelastning på studentene på 40 timer per uke. Høstsemestret
er 18 uker og vårsemestret er 22 uker. Arbeidet varierer mellom organiserte læringsaktiviteter,
selvstudium, eksamensforberedelser og praksis. I timetallet i kategorien selvstudium ligger også
arbeid med gruppeoppgaver. Begrunnelsen for dette er at en stor andel av læringsutbyttene er
ferdigheter og generell kompetanse og disse i stor grad krever at studentene samhandler med andre.
Se tabell 6 som viser hvordan undervisning, lærings- og vurderingsformer er koblet til
læringsutbyttene i de ulike emnene.
Andelen selvstudium øker noe utover i studiet. Det er lagt opp til tettere oppfølging av studentene i
første studieår enn i 2. og 3. studieår. Andelen teoriemner er 5 studiepoeng høyrere i tredje studieår
enn i andre studieår.
Tabell 4 – Studentenes arbeidsomfang
Organisert
læringsaktiviteter
mv

Direkte
Selvstudium
brukerrettet
praksis

Eksamensforberedelser Sum pr
studieår

Første
studieår

450 timer

360

590

200*

1600
timer

Andre
studieår

300 timer

360

740

200*

1600
timer

Tredje
studieår

337,5 timer

300

562,5

400*

1600
timer

Sum

1087,5

1020

1892,5

800*

*Hvert studieår har et emne på 20- 30 studiepoeng som har mappevurdering som vurderingsform. I
tillegg ligger det et emne i 2. studieår og ett i 3. studieår der studentene i stor grad skal arbeide
selvstendig med et skriftlig arbeid som danner grunnlaget for vurderingen i emnet. (Se beskrivelse av
vurderingsformer i tabell 6) På grunn av dette er det vanskelig å skille timer til
eksamensforberedelser fra selvstudium, de to kategoriene vil nødvendigvis gå litt inn i hverandre.
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(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.

Alle emner i studieprogrammet er obligatorisk.
Emne 1 Profesjon, verdigrunnlag og rettigheter
Emnet gir en innføring i vernepleierens rolle, funksjon og arbeidsfelt. I emnet presenteres
vernepleieprofesjonens utvikling og verdigrunnlag. Studentene får bred innføring i
menneskerettigheter og ulike forståelsesmodeller om funksjonshemming. Emnet gir også en
innføring i velferdsstatens oppbygging, samfunnsstrukturer og lovgrunnlag som er relevant for
vernepleiefaglig arbeid.
Emne 2 Helsepersonells felles kunnskaps- og verdigrunnlag
Emnet skal gi en innføring i helse- og velferdssystemet og de viktigste lover og regler som styrer
tjenestetilbudene. Studentene skal diskutere og reflektere over etiske problemstillinger innenfor
helsetjenestene. Studenten introduseres for studieteknikk og akademisk skriving, inkludert bruk av
digitale verktøy. Studentene får innføring i kunnskapsbasert praksis. Fellesemnet er obligatorisk for
alle helsefagutdanningene ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Emne 3 Sammensatte behov og hverdagsliv
I dette praksisemnet får studenten kunnskap om og erfaring med vernepleieren yrkesutøvelse.
Studenten møter tjenestemottakere i deres hverdagsliv og får kjennskap til selvbestemmelse,
samfunnsdeltakelse og funksjonshemmende barrierer. Videre får studentene erfaring med faglige og
etiske problemstillinger i tjenesteyting.
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Emne 4 Helse, funksjonsnedsettelse og sykdom
Emnet gir en innføring i menneskets normalutvikling og grunnleggende behov. Sentralt i emnet står
forhold som påvirker helse, sykdom og funksjonsnivå. Som grunnlag for å yte helsehjelp får
studenten kunnskap om anatomi, fysiologi og legemiddelhåndtering.
Emne 5 Helsehjelp
I dette praksisemnet får studenten kunnskap om kommunale helse- og omsorgstjenester. Emnet gir
erfaring i utøvelse av helsehjelp med utgangspunkt i brukeres behov og autonomi. Studenten får
også erfaring i å samarbeide med pårørende og andre yrkesutøvere i planlegging og gjennomføring
av helse- og omsorgstjeneste.
Emne 6 Miljøterapi, habilitering og rehabilitering
I dette emnet skal studenten få innsikt i ulike arbeidsformer i miljøterapi, habilitering og
rehabilitering. Studenten skal tilegne seg ferdigheter i systematisk og målrettet arbeid, for å fremme
selvstendighet, deltagelse, læring og mestring i et livsløpsperspektiv. Sentralt i emnet er utvikling av
relasjons-, kommunikasjons- og kulturkompetanse.
Emne 7 Folkehelsearbeid
Emnet introduserer studenten for kunnskapsbasert folkehelsearbeid i en nasjonal og global
sammenheng. Studenten skal tilegne seg kunnskap om sykdomsforebygging og helsefremming i et
livsløpsperspektiv, for å fremme god helse, livskvalitet og levekår. Videre skal studenten utvikle
ferdigheter i å anvende ulike kunnskapskilder for å belyse en problemstilling.
Emnet kan tas på campus eller som nettstudent. Pensum i emnet vil være på engelsk, og
undervisningen vil gis på engelsk når det er internasjonale studenter som er tatt opp på studiet.
Emne 8 Samfunnsdeltagelse
I dette praksisemnet får studenten erfaring med tilrettelegging for samfunnsdeltakelse gjennom
miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering. Emnet gir innsikt i faglige, etiske og juridiske
problemstillinger i vernepleiefaglig arbeid.
Emne 9 Tverrprofesjonell samhandling i helsetjenestene
I dette emnet vil studentene møte andre helse- og sosialfag- studenter og samhandle med disse
digitalt og/ eller fysisk med utgangspunkt i sitt fagspesifikke kunnskapsgrunnlag. Emnet fokuserer
spesielt på tverrprofesjonell samhandling innen pasientsikkerhet, innovasjonsprosesser og
kvalitetssikring. Fellesemnet er obligatorisk for alle helsefagutdanningene ved Fakultet for sykepleie
og helsevitenskap.
Emne 10 Medborgerskap og likeverdige tjenester
I dette emnet skal studenten få kunnskap om medborgerskap og likeverdige tjenester på individ,
gruppe og samfunnsnivå. Emnet skal gi kunnskap om hvordan ressurser kan mobiliseres for å oppnå
et likeverdig samfunn. Sentrale tema i emnet er menneskerettigheter, sosialt arbeid, forvaltnings- og
organisasjonskunnskap.
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Emne 11 Bacheloroppgave i vernepleie
Emnet gir studenten kompetanse i kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon.
Studenten får innføring i forskningsmetode, vurdering av vitenskapelig kvalitet og faglig formidling.
Emne 12 Fagutvikling i velferdstjenestene
I dette praksisemnet skal studenten få øvelse i å yte kunnskapsbaserte og faglig forsvarlige tjenester
preget av god skjønnsutøvelse. Emnet gir studenten erfaring med fagutvikling i velferdstjenestene.
Kvalitetssikring og utvikling av tjenester i samarbeid med brukere, pårørende og andre er sentralt i
emnet.

Studiets innhold og oppbygging legger til rette for at studentene skal nå læringsbyttebeskrivelsene.
Som tidligere beskrevet er det lagt opp til en progresjon gjennom studiet der studentene jobber
med tema som kommunikasjon og samhandling, eller helsefremming og sykdomsforebygging på
ulike tidspunkt i løpet av studiet. Tabell 5 viser en oversikt over i hvilke emner studentene jobber
med grunnlaget for å nå sluttkompetansebeskrivelsene. Det er spesielt lagt vekt på at
sluttkompetansebeskrivelsene har en kobling til minst ett praksisemne i tillegg til emnene der
studentene jobber på studiestedet. Vernepleierutdanning er en profesjonsutdanning og det er viktig
å sikre at studentene får en stødig kompetanse som er anvendbar i arbeidslivet etter endt studium.
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Tabell 5 - Dokumentasjon av samsvar LUB studieprogram og LUB emner
Tabellen synliggjør hvilke emner som danner grunnlag for studentenes sluttkompetanse ved endt studium. Emne 3, 5, 8 og 12 er praksisemner.
Kompetanseområder

Studieprogrammets læringsutbytte

Kompetanseområde 1,
profesjon etikk og
samarbeid:

KUNNSKAP
• har bred kunnskap om
kommunikasjon, samhandling og
samarbeid

Kompetanseområde 2,
Miljøterapeutisk
arbeid, habilitering og
rehabilitering:

•

Kompetanseområde 3,
Helsefremming og
helsehjelp:

•

Kompetanseområde 4,
Inkludering, deltagelse
og rettigheter:
Kompetanseområde 5,
kritisk tekning,
kunnskapsbasert
praksis og innovasjon:

Emne
1

Emne
2

Emne
3

x

Emne
4

x

Emne
5

Emne
6

x

Har bred kunnskap om
miljøterapeutisk arbeid,
habilitering og rehabilitering

har bred kunnskap om
sammenhenger mellom helse,
funksjonshemming,
funksjonsnedsettelse og sykdom i
et individ-, samfunns- og
livsløpsperspektiv

x

x

•

Har bred kunnskap om
inkludering, likestilling og ikkediskriminering

x

x

•

Har kunnskap om
forskningsmetode og prinsipper
og begreper for vurdering av
vitenskapelig kvalitet

x

x

x

x

Emne
7

Emne
8

Emne
9

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

FERDIGHETER
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Emne
10

Emne
11

x

x

Emne
12

x

x
x

x
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Kompetanseområde 1,
profesjon etikk og
samarbeid:

•

Kompetanseområde 2,
Miljøterapeutisk
arbeid, habilitering og
rehabilitering:

•

Kompetanseområde 3,
Helsefremming og
helsehjelp:

•

Kompetanseområde 4,
Inkludering, deltagelse
og rettigheter:

•

Kompetanseområde 5,
kritisk tekning,
kunnskapsbasert
praksis og innovasjon:

•

kan anvende faglig kunnskap for å
kritisk diskutere egen
arbeidsprosess og ulike modeller i
vernepleiefaglig arbeid

x

x

kan anvende relevante metoder i
kartleggings- og utredningsarbeid
for å identifisere brukeres mål og
behov som grunnlag for tiltak

x

Kan anvende faglig kunnskap som
bidrar til god folkehelse gjennom
helsefremming og
sykdomsforebygging i et
livsløpsperspektiv
kan anvende oppdatert kunnskap
om helse- og velferdssystemet,
lover, regelverk og veiledere i sin
tjenesteutøvelse for å sikre
likeverdige og faglig forsvarlige
tilbud til tjenestemottakerne
kan anvende faglig kunnskap,
relevante resultater fra forskingsog utviklingsarbeider og
vitenskapelige metoder som
grunnlag for å belyse praktiske og
teoretiske problemstillinger og
treffe begrunnede valg (i
yrkesutøvelsen)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x
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GENERELL KOMPETANSE
Kompetanseområde 1,
profesjon etikk og
samarbeid:

•

Kompetanseområde 2,
Miljøterapeutisk
arbeid, habilitering og
rehabilitering:

•

Kompetanseområde 3,
Helsefremming og
helsehjelp:

•

Kompetanseområde 4,
Inkludering, deltagelse
og rettigheter:

•

Kompetanseområde 5,
kritisk tekning,
kunnskapsbasert
praksis og innovasjon:

•

har innsikt i relevante fag- og
etiske problemstillinger i
vernepleierens yrkesutøvelse og
kan identifisere, reflektere over og
håndtere disse i tjenesteutøvelsen
gjennom faglig skjønn.

x

x

x

har innsikt i teorier, prosesser og
metoder som kreves for å tilby
koordinert, sammenhengende og
kunnskapsbasert miljøterapeutisk
arbeid, habilitering og
rehabilitering

x

x

kan planlegge, gjennomføre,
dokumentere og evaluere
forsvarlig helsehjelp i samarbeid
med brukere og andre profesjoner
med utgangspunkt i respekten for
den enkeltes verdighet og behov
kan formidle faglige synspunkter
og erfaringsbasert kunnskap
knyttet til funksjonshemmedes
rettigheter for å bidra til
selvbestemmelse og likeverdig
samfunnsdeltakelse for personer
med funksjonsnedsettelser

x

x

x

kan planlegge og gjennomføre
nytenkning og tjenesteinnovasjon
for å bidra til systematiske og
kvalitetsforbedrende
arbeidsprosesser i samarbeid med
brukere, pårørende, andre
tjenesteytere og aktører

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Infrastruktur
Jf. studietilsynsforskriftens § 2-2 (4): Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
Studiested Namsos
Studiet tilbys på studiested Namsos, som ligger sentralt i Namsos by. Namsos har ca 12.000
innbyggere, og ligger innerst i Namsenfjorden ca. 7 mil nord for Steinkjer. Ved studiestedet utdannes
studenter på bachelornivå innen farmasi, sykepleie, paramedisin og vernepleie. Studiestedet er også
base for ulike videreutdanninger, emner på masternivå og deltidsutdanninger innenfor de tidligere
nevnte bachelorprogrammene eller andre program i universitetet.
Studentene er avhengige av gode forhold for å samhandle for å oppnå læringsutbyttene i dette
studiet. Derfor er det viktig at det er gode arbeidsforhold på studiestedet der studentene kan jobbe
sammen. Digitale muligheter for samarbeid er også viktig, og at studentene har god tilgang på
høyhastighets internett. I tillegg er det viktig å ha et bibliotek der studentene kan finne relevante
kunnskapskilder, og få bistand til å gjøre gode søk.
Tilrettelagte lokaler
Det er ulike soner på studiestedet som studentene kan benytte til studier, bibliotek, lesesal, datasal,
grupperom og kantine. Det er også satt opp bord og sofaer i gangområdene så studentene kan
samles i mer uformelle settinger. I tillegg er det mulig for studentene å benytte klasserom som er
ledige. Studentene har adgangskort og kan komme inn på deler av skolens lokaler hele døgnet.
Bibliotektjenester
Bibliotektjenestene er viktige for våre studenter. Studiestedet har et bibliotek som har åpent alle
ukedager, med litteratur knyttet til emnene som det undervises i på studiestedet. Bibliotekene har
alle en stille lesesal, grupperom og åpent lesesal/gruppearbeidsområde i tilknytning til biblioteket.
Biblioteket tilbyr en rekke tjenester på områdene utlån, digitale tilrettelegginger og tilganger til
bøker og databaser, registrering og tilgjengeliggjøring, veiledning og brukeropplæring. Bibliotekarene
bistår studentene med søk og bestilling av litteratur som ikke befinner seg i det biblioteket på
studiestedet. Bibliotektjenestene knyttes spesielt til emne 2, 7 og 11 da disse emnene fokuserer
spesielt på evne til å gjøre selvstendige søk etter litteratur.
IKT ressurser
IT-tjenesten har ansvar for brukerstøtte, nettverksdrift, systemdrift, og utvikling og tilpassing.
IT-tjenesten yter brukerstøtte til ansatte og til studenter, via egen informasjonsside om IT-tjenester
på Nord universitets hjemmeside, eller gjennom e-post eller telefon.
Ved Nord universitet er det full dekning av trådløsnett i alle bygg. Private PCer kan brukes opp mot
universitetets trådløse nettverk. Universitetet benytter læringsplattformen Canvas og Windows 360
med Skype for Business. Disse benyttes for å kommunisere mellom studentene og mellom forelesere
og studenter, til å legge ut informasjon, til veiledning og til oppgaveløsning. På alle studiesteder er
det utstyr for videokonferanse.
Universitetets nettside, www.nord.no, er en viktig informasjonsportal for studentene. Under
“Student” finnes veiledning til Student WEB, Canvas og studentpost, innlogging til systeminnganger,
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studieplaner med litteraturlister, lover, reglement og forskrifter, samt annen informasjon og
timeplan. Studenter ved Nord Universitet har gratis tilgang til Office 365 med Outlook-epost,
kalender og kontakter, Office Web Apps, Skype for Business og Sky Drive. Programvaren har også
apper som kan lastes ned på telefon og nettbrett.

Arbeidsforhold for studenter
Alle studiesteder har servicetorg som er tilgjengelig via telefon, epost eller besøk. Servicetorget bistår
studentene med studentkort og studieavgift, salg av parkeringsbevis, informasjon og veiledning om
Statens Lånekasse, søknader på enkeltemner/fag, eksamensoppmelding og trekk fra eksamen,
spørsmål om studieopphold i utlandet og andre spørsmål. Student i Nord, studentenes egen
organisasjon, driver kantine med variert servering på studiestedet. De driver også en bokhandel som
tar inn pensumbøker for de studiene som er på studiestedet.
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(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
I arbeidet med å implementere ny studieplan vil studentaktive læringsformer være viktig. Fagmiljøet
har over mange år vektlagt læringsformer og vurderingsformer der studentene må jobbe jevnt
gjennom studiet. Den pedagogiske tilretteleggingen for læring har vært forankret i et sosiokulturelt
læringssyn. Begrunnet i at samhandling er et nøkkelord i vernepleiefaglig arbeid og i sosiokulturell
læring1. Utdanning til vernepleier og til andre tilsvarende profesjoner innebærer for en stor del
praktisk øvelse i samhandling med brukere av tjenester og øvelse i samhandling med kollegaer og
andre samarbeidspartnere. Den praktiske utøvelsen involverer mange fagområder. Derfor vil et
sosiokulturelt grunnlag med studentaktive læringsformer der læring er grunnleggende sosial, læring
er situert, distribuert og mediert, språket er sentralt i læreprosesser og læring er deltaking i
praksisfellesskap 2 gi et godt grunnlag for tilrettelegging. Det kan igjen gi grunnlag for en tydelig
kompetanse som profesjonsutøver.
Vernepleierutdanning er underlagt Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
Skikkethetsvurderingen er løpende og går som en integrert del gjennom hele studiet. Det betyr at
både ansatte, praksisveiledere og medstudenter har et ansvar for å vurdere studentenes skikkethet
underveis i studiet. Studentene får innføring i forskriften ved studiestart, med vekt på rettigheter og
plikter. Ferdighetstrening, gruppearebeid og praksis er viktige arenaer for skikkethetsvurdering, men
også skriftlige arbeider kan være grunnlag for at en student får tettere oppfølging for å kartlegge om
det er snakk om utfordringer som berøres av forskriften. En bekymringsmelding etter forskriften
følges opp med individuelle samtaler og det kan settes inn tiltak som veiledning for å hjelpe
studenten til å ta tak i egen utviklingsprosess. Det er sjelden at saker ender i skikkethetsnemda.
I studieplanen har vi vektlagt å legge til rette for varierte lærings- og vurderingsformer, med vekt på
læringssituasjoner der studentene får god mulighet til samhandling, diskusjon og refleksjon knyttet
til læringsutbyttene i emnene. Kombinasjonen av læringsformer som ferdighetstrening, simulering,
skriftlige arbeider, muntlige presentasjoner, praksis og egenstudier har som målsetting å legge til
rette for at studentene utvikler en kompetanse som kombinerer kunnskap, ferdigheter og generell
kompetanse. Vi legger opp til mindre grad av tradisjonell forelesning og større grad av
læringssituasjoner der studentene tar en aktiv rolle, der undervisningssituasjonene er preget av
dialog heller enn enveis kommunikasjon. Forelesningene vil være introduksjoner til nye tema som
det jobbes videre med i studentgrupper.
Fagmiljøet har de siste årene hatt deltidsutdanning i tillegg til heltidsutdanningen, noe som har gitt
bred erfaring i å benytte digitale muligheter for å legge til rette for læringssituasjoner for studentene.
Erfaringen fra deltidsutdanningen vil tas inn i arbeidet med implementering av ny studieplan for å se
1

Sandell O, (2002) Den varme kunnskapen. Kristiansand S: Høyskoleforlaget AS, Dysthe O, (2001)
Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring. I Dysthe O Red. (2001) Dialog, samspel og læring. Oslo:
Abstrakt forlag.
2
Imsen, G (2014) Elevens verden. Innføring i pedagogisk psykologi. Oslo: Universitetsforlaget, , Dysthe O,
(2001) Sosiokulturelle teoriperspektiv på kunnskap og læring. I Dysthe O Red. (2001) Dialog, samspel og læring.
Oslo: Abstrakt forlag.
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på hvordan vi kan legge til rette for studentaktive læringsformer støttet av digitale verktøy. Å legge til
rette for en aktiv studentrolle krever at fagmiljøet jobber kontinuerlig med utvikling av pedagogiske
praksiser. I dette arbeidet er jevnlige møter i fagmiljøet viktige, der erfaringer fra undervisning,
veiledning og sensurering og tilbakemelding fra studenter og praksisfelt legger grunnlaget for å
utvikle lærings- og vurderingspraksiser som støtter studentene i å ta ansvar for egen læringsprosess.
Tabell 6 viser sammenhengen mellom læringsutbytter og lærings- og undervisningsformer i alle
emnene i studiet
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.

Tabell 6 – Sammenheng mellom emnenes læringsutbytte, undervisning, vurdering.

Emne

Emne 1
Profesjon,
verdigrunnlag og
rettigheter (20 stp.)

Emnets LUB

Undervisnings- og
læringsformer

Vurdering

Begrunnelse

Kunnskaper

Forelesninger brukes til
å gi en introduksjon til
de ulike temaene som
inngår i emnet, belyse
pensum og synliggjøre
koblinger mellom teori
og praksis.

Mappe (MA/L)

Emnet gir en innføring i
vernepleierens rolle, funksjon og
arbeidsfelt og en introduksjon til
sentrale teoretiske perspektiv
som danner grunnlaget for
vernepleiefaglig arbeid.

Studenten
•

•

•

•
•
•

har bred kunnskap
menneskerettigheter generelt,
rettigheter til personer med
nedsatt funksjonsevne og
lovgrunnlaget som ivaretar disse
rettighetene (§13 b og d)
har bred kunnskap om ulike
forståelsesmodeller om
funksjonshemming (§13 c)
har kunnskap om vernepleiefaglig
arbeid og vernepleierens
kunnskapsgrunnlag, rolle og
funksjon (§4 a og e)
har kunnskap om yrkesetikk og
etiske teorier (§4 b)
har kunnskap om verdigrunnlaget i
vernepleiefaglig arbeid (§4 b)
har kunnskap om livssituasjonen til
personer med utviklingshemming
og hvordan livssituasjonen

Ferdighetstrening
benyttes for å øve på
ulike metoder og
arbeidsformer relevant
for vernepleiefaglig
yrkesutøvelse. Det er
obligatorisk å delta i
ferdighetstreningen med
bakgrunn i at å tilegne
seg nye ferdigheter
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Flere elementer som
samlet utgjør et
vurderingsgrunnlag
og som etter en
helhetsvurdering gis
en samlet karakter.

Obligatorisk
deltakelse (OD)
Obligatorisk
deltakelse gir
studenten
muligheter til å
synliggjøre
ferdigheter som ikke
lar seg prøve
gjennom skriftlige

Emnet inneholder
læringsutbytter på kunnskap,
ferdigheter og generell
kompetanse. For å sikre at
studenten får vist kompetanse på
alle de tre områdene er
vurderingsformen i emnet todelt,
Mappe og Obligatorisk
deltakelse. Undervisnings og
læringsformene er valgt for å
sette kandidaten i stand til å nå
læringsutbyttene, og for å sikre
at kandidatene får vist sin
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•

•

•

•

•

påvirkes av samfunnsstrukturer
(§13 b og e)
har kunnskap om nedbygging av
funksjonshemmende barrierer
(§13 c)
har kunnskap om velferdsstaten
og hvordan vår samfunnsstruktur
påvirker enkeltmennesket (§13 f)
har kunnskap om lover og
regelverk som legger grunnlag for
helse- og omsorgstjenesten (§13 g)
har kunnskap om
kommunikasjonsteori,
samhandling og samarbeid (§4 c)
kjenner til forskningsmetode og
vitenskapsteori (§16 a)

krever praktisk øvelse i
samspill med andre.

Simulering benyttes til å
øve på relevante
situasjoner som ligger
tett opp mot
vernepleiefaglig arbeid i
praksis. Læringsformen
veksler mellom praktiske
øvelser og faglig
refleksjon i grupper
sammen med veileder.

Ferdigheter
Studenten
•

kan anvende faglig kunnskap i
arbeid med inkludering, likestilling
og deltakelse (§ 13 a)

Gruppearbeid skal
stimulere til læring
gjennom felles refleksjon
og diskusjoner.
Gruppearbeidet gir
erfaring med ulike
former for
kommunikasjon og
samhandling som er
ferdigheter studentene
jobber med igjennom
hele studiet. Målet for
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arbeider. Settes som
vilkår for å få
endelig karakter i
emnet

kompetanse gjennom
vurderingsformen.
Mappe
Kandidatene vil igjennom hele
emnet arbeide med oppgaver
som vil inngå i en mappe som
danner grunnlaget for vurdering
på slutten av emnet. Mappe er
både en læringsform og en
vurderingsform og innebærer at
studenten får tilbakemelding på
sine arbeider underveis. For å
legge til rette for at kandidatene
skal utvikle et reflektert forhold
til innholdet i emnet er det lagt
opp til en veksling mellom
forelesninger, studentdrevet
gruppearbeid, veiledning i
gruppe og egenstudier.
Obligatorisk deltakelse
Å utvikle ferdigheter og generell
kompetanse krever praktisk
trening og samhandling med
andre. Dette får studentene
gjennom ferdighetstrening,
simulering og studentsamtalen.
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Generell kompetanse
Studenten
•

kan bruke relasjons- og
kommunikasjonskompetanse i
samhandling (§6 c)

gruppearbeidet er både
faglig og personlig vekst
hos studenten.

Veiledning i grupper har
som mål å stimulere til
felles refleksjon rundt
faglige tema i emnet og
studentenes ulike
strategier og roller i
samhandlingen.

Studentsamtaler gir
studenten mulighet til å
reflektere over egen
læringsprosess og faglig
utvikling.
Skikkethetsvurdering er
et sentralt tema i
studentsamtalene.

Egenstudier innebærer
at studentene jobber
selvstendig med
forberedelser og
42

Det er obligatorisk å delta med
bakgrunn i at å tilegne seg disse
læringsutbyttene krever andre
arbeidsformer enn teoretiske
studier.
Følgende læringsutbytter er
grunnlag for obligatorisk
deltakelse: Kan bruke relasjonsog kommunikasjonskompetanse i
samhandling (§6 c)
Kan anvende faglig kunnskap i
arbeid med inkludering,
likestilling og deltakelse (§ 13 a)
Har kunnskap om
vernepleiefaglig arbeid og
vernepleierens
kunnskapsgrunnlag, rolle og
funksjon (§4 a og e)
Har kunnskap om nedbygging av
funksjonshemmende barrierer
(§13 c)
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etterarbeid til
forelesninger, pensum
og individuelle oppgaver.
Det forventes at
studenten legger en plan
for eget arbeid med
emnet.
Kunnskaper
Emne 2
Helsepersonells
felles verdi- og
kunnskapsgrunnlag
(5 stp.)

Studenten
•

•
•
•
•

•
•

•

har kunnskap om
menneskerettighetene og
verdigrunnlaget for utøvelse av
helsepersonellrollen
har kunnskap om folkehelse og
folkehelsearbeid
har kunnskap om studieteknikk og
akademisk skriving
kjenner til organiseringen av
helse- og velferdstjenestene
kjenner til lover og regelverk for
utøvelse av helsehjelp med vekt
på rollen som helsepersonell,
pasient og brukerrettigheter
kjenner til etikk og etiske teorier
kjenner til inkludering, likestilling
og ikke-diskriminering som
grunnlag for likeverdige helse- og
velferdstjenester
kjenner til kunnskapsbasert
praksis

Forelesninger brukes til
å gi en introduksjon til
de ulike temaene som
inngår i emnet, belyse
pensum og synliggjøre
koblinger mellom teori
og praksis.

Gruppearbeid skal
stimulere til læring
gjennom felles refleksjon
og diskusjoner.
Gruppearbeidet gir
erfaring med ulike
former for
kommunikasjon og
samhandling som er
ferdigheter studentene
jobber med igjennom
hele studiet. Målet for
43

Obligatorisk
deltakelse (OD)
Obligatorisk
deltakelse gir
studenten
muligheter til å
synliggjøre
ferdigheter som ikke
lar seg prøve
gjennom skriftlige
arbeider. Settes som
vilkår for å få
endelig karakter i
emnet

Emnet skal gi en innføring i helseog velferdssystemet og de
viktigste lover og regler som
styrer tjenestetilbudene, og
etiske problemstillinger innenfor
helsetjenestene. Videre er det
fokus kunnskapsbasert praksis,
akademisk skriving og
studieteknikk.
Emnet er felles for alle
helsefagutdanningene ved
Fakultetet for sykeleie og
helsevitenskap.
Læringsaktivitetene i emnet vil
være forelesninger, gruppearbeid
og ferdighetstrening.

Arbeidskrav (AK)

Hjemmeeksamen (HJ/H)

Arbeidskravet
benyttes til
underveisvurdering

Kandidatenes viser sitt
læringsutbytte i en individuell
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Ferdigheter
Studenten
•
•
•

kan anvende digitale
samskrivingsverktøy
kan anvende digitale
bibliotektjenester
kan reflektere over etiske
problemstillinger innen helse- og
velferdstjenestene

Generell kompetanse
Studenten
•

kan formidle faglige synspunkter
med referanse til relevant
lovverk, offentlige dokumenter og
faglitteratur i tråd med
retningslinjer for akademisk
skriving

gruppearbeidet er både
faglig og personlig vekst
hos studenten.

og kan bearbeides
to ganger.
Arbeidskravet settes
som krav for å få
karakter i emnet.

skriftlig besvarelse. Selve
eksamensgjennomføringen,
skriveprosessen ses som en del
av læringsprosessen.
Vurderingsuttrykk A-F.

Ferdighetstrening
benyttes for å øve på
ulike metoder og
arbeidsformer relevant
for vernepleiefaglig
yrkesutøvelse. Det er
obligatorisk å delta i
ferdighetstreningen med
bakgrunn i at å tilegne
seg nye ferdigheter
krever praktisk øvelse i
samspill med andre.

Hjemmeeksamen
(HJ/H)

Obligatorisk deltagelse

Individuell eksamen
uten tilsyn med
fastsatt tid for
oppstart og
innlevering.

Det vil være obligatorisk å delta i
gruppearbeid. Å utvikle
ferdigheter krever praktisk
trening og samhandling med
andre. Dette får studentene
gjennom ferdighetstrening og
simulering. Det er obligatorisk å
delta med bakgrunn i at å tilegne
seg disse læringsutbyttene krever
andre arbeidsformer enn
teoretiske studier. Følgende
læringsutbytte er grunnlag for
obligatorisk deltagelse:
•

kan reflektere over
etiske problemstillinger
innen helse- og
velferdstjenestene

Arbeidskrav i gruppe
Studentene reflekterer rundt
etiske problemstillinger i
grupper. Studentene leverer en
44
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tekst på temaet. Arbeidskravet
gir studentene mulighet til å
tilegne seg ferdigheter i
akademisk skriving.
•

Kunnskaper
Emne 3
Praksis 1,
sammensatte
behov og
hverdagsliv (5 stp.)

Studenten
•
•

har kunnskap om vernepleierens
yrkesutøvelse (§4 e)
kjenner til faglige- og etiske
problemstillinger i
vernepleieryrket (§6 a)

Ferdigheter
Studenten
•

kan beherske praktisk bistand i
hverdagslivet til personer med
sammensatte behov

Veiledet praksis
innebærer at studenten
jobber med sine
læringsutbytter i
praksisfeltet under
veiledning fra
profesjonsutøvere.
Praksis som
læringsarena har som
intensjon å gi utvikling
på kunnskap, ferdigheter
og personlig kompetanse
der refleksjon over egen
rolle er sentral.

Egenstudier innebærer
at studenten jobber med
45

kan formidle faglige
synspunkter med
referanse til relevant
lovverk, offentlige
dokumenter og
faglitteratur i tråd med
retningslinjer for
akademisk skriving

Praksis (PR/P)

Praksis

Veiledet direkte
brukerrettet praksis
i reelle
yrkessituasjoner.
Studentens aktivitet
i praksis styres av
læringsutbyttene.

Studenten skal gjennom
praksisstudiet få erfaring med
vernepleiefaglig yrkesutøvelse og
kjennskap til faglige- og etiske
problemstillinger, samhandling
med, og praktisk bistand, til
personer med sammensatte
behov. Veiledet praksis skal gi
studenten muligheter til utvikling
av grunnleggende faglige
ferdigheter, uttrykke og utveksle
faglige synspunkter og personlig
tilbakemelding på egen rolle.

Arbeidskrav (AK)
Arbeidskravet
benyttes til
underveisvurdering
og kan bearbeides
to ganger.

Arbeidskrav
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•

kan beherske samhandling med
personer med sammensatte behov
(§6 c)

Generell kompetanse

pensum knyttet til
praksisstedets aktivitet
og læringsutbyttene i
emnet.

Arbeidskravet settes
som krav for å få
karakter i emnet.

Studenten
•

kan utveksle synspunkter og
erfaringer med andre med
bakgrunn innenfor fagområdet om
funksjonshemmende barrierer i
dagliglivet for mennesker med
funksjonsnedsettelser knyttet til
selvbestemmelse og
samfunnsdeltakelse (§13 c og d)

Kunnskaper
Emne 4
Helse,
funksjonshemming
og sykdom (20 stp.)

Studenten:
•

har kunnskap om ulike forståelser
av helse og sykdom (§10 a og d)

Emnet har to arbeidskrav.
•

Veiledningskontakt

•

Praksisrapport

Studenten skal sammen med
praksisveileder utforme en
veiledningskontrakt som
konkretiserer studentens arbeid
med læringsutbyttene.
Kontrakten skal beskrive
læringsaktivitetene, plan for
egenstudier og veiledning i
praksisperioden.
Rapporten skal være en hjelp til å
strukturere egenstudiene og
praksiserfaringene. I rapporten
skal studenten synliggjør eget
arbeid med læringsutbyttene for
emnet, reflekterer over eget
læringsutbytte og nye
læringsbehov.

Forelesninger brukes til
å gi en introduksjon til
de ulike temaene som
inngår i emnet, belyse
pensum og synliggjøre
koblinger mellom teori
og praksis.
46

Skriftlig
skoleeksamen
(SK/S):
Eksamen under
tilsyn - Individuell
skriftlig eksamen i

Emnet gir en innføring i
menneskets normalutvikling og
grunnleggende behov. Sentralt i
emnet står forhold som påvirker
helse, sykdom og funksjonsnivå.
Som grunnlag for å yte helsehjelp
får studenten kunnskap om
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•

•

•
•

•

•

•

•

•

har kunnskap om kroppens
oppbygging og normalfunksjoner
(§10 e)
har kunnskap om mennesket
psykologiske og biologiske
utvikling i et livsløpsperspektiv (§7
d og §10 a)
har kunnskap om menneskers
grunnleggende behov (§10 e)
har kunnskap om symptomer og
behandling av de vanligste
somatiske og psykiske sykdommer
innen fagområdet (§10 f)
har kunnskap om
funksjonsnedsettelser generelt og
kognitive funksjonsnedsettelser
spesielt (§10 a, c og d)
har kunnskap om generell
farmakologi og legemidlers
virkninger og bivirkninger (§10 g)
har kunnskaper om grunnleggende
pleieprosedyrer, smittefare og
hygiene (§12 a)
har kunnskaper om
dokumentasjonsplikten i
forbindelse med utøvelse av
forsvarlig helsehjelp (§9 a, §12 b
og §18 d)
har kunnskap om omsorgssvikt,
vold og overgrep (§13 i)

Ferdighetstrening
benyttes for å øve på
ulike metoder og
arbeidsformer relevant
for vernepleiefaglig
yrkesutøvelse. Det er
obligatorisk å delta i
ferdighetstreningen med
bakgrunn i at å tilegne
seg nye ferdigheter
krever praktisk øvelse i
samspill med andre.

Simulering benyttes til å
øve på relevante
situasjoner som ligger
tett opp mot
vernepleiefaglig arbeid i
praksis. Læringsformen
veksler mellom praktiske
øvelser og faglig
refleksjon i grupper
sammen med veileder.
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universitetets
lokaler

Praktisk eksamen
(PE/T):
Vurdering av
studenten i praktisk
arbeid. Fastsatt og
avgrenset tid for
gjennomføring.

Obligatorisk
deltagelse (OD):
Obligatorisk
deltakelse gir
studenten
muligheter til å
synliggjøre
ferdigheter som ikke
lar seg prøve
gjennom skriftlige
arbeider. Settes som
vilkår for å få

anatomi, fysiologi og
legemiddelhåndtering.
Emnet inneholder
læringsutbytter på kunnskap,
ferdigheter og generell
kompetanse. For å sikre at
studenten får vist kompetanse på
alle de tre områdene har emnet
følgende vurderingsformer:
Skriftlig skoleeksamen, praktisk
eksamen og obligatorisk
deltagelse.
Skriftlig skoleeksamen
Dette emnet har kunnskaps
LUB’er som krever stor
egeninnsats fra studentene.
Undervisnings- og læringsform på
disse temaene er forelesninger
og egenstudier.
Læringsutbyttene vurderes i to
ulike skoleeksamener.
Legemiddelregning er skilt ut i en
egen 3 timers eksamen der
kravet er å ha alt riktig. Dette blir
vurdert som spesielt viktig på
nasjonalt nivå for å sikre kravene
som ligger for å søke om
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•

kan oppdatere sin kunnskap om
forsvarlig legemiddelhåndtering
(§10 h)

Ferdigheter
Studenten:
•

•

•

•

kan finne, vurdere og henvise til
kvalitetssikret informasjon om
sykdommer og
funksjonsnedsettelser (§11 b)
kan anvende faglig kunnskap for å
identifisere symptomer på
sykdom, vurdere aktuelle
problemstillinger og
behandlingstiltak for å sikre
forsvarlig helsehjelp (§11 b)
kan anvende
dokumentasjonsverktøy i helse- og
omsorgstjenester (§9 a, §12 b og
§18 d)
kan beherske livreddende
førstehjelp (§11 d)

Egenstudier innebærer
at studentene jobber
selvstendig med
forberedelser og
etterarbeid til
forelesninger, pensum
og individuelle oppgaver.
Det forventes at
studenten legger en plan
for eget arbeid med
emnet.

autorisasjon. Vurderingen av de
andre kunnskaps
læringsutbyttene gjøres i en 6
timers skoleeksamen med
karakteruttrykk A-F.
Praktisk eksamen
Ferdigheter i livreddende
førstehjelp er et eget
læringsutbytte i emnet.
•

kan beherske
livreddende førstehjelp
(§11 d)

Livreddende førstehjelp er et
område studentene ikke får
mulighet for å øve på i
praksisperiodene, dette krever at
vi jobber med det på
studiestedet. For å sikre at
kandidatene har kompetanse i
livreddende førstehjelp
gjennomføres det en praktisk
eksamen med bestått/ikke
bestått med HLR. Følgende
læringsutbytte vurderes i denne
eksamen.

Generell kompetanse
Studenten
•

endelig karakter i
emnet

kan planlegge, gjennomføre og
dokumentere daglig omsorg,
grunnleggende pleieprosedyrer og
48
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Obligatorisk deltakelse

legemiddelhåndtering etter
gjeldende forskrifter på en
omsorgsfull og faglig forsvarlig
måte (§12 a og b)

Å utvikle ferdigheter og generell
kompetanse krever praktisk
trening og samhandling med
andre. Dette får studentene
gjennom ferdighetstrening og
simulering. Det er obligatorisk å
delta med bakgrunn i at å tilegne
seg disse læringsutbyttene krever
andre arbeidsformer enn
teoretiske studier. Følgende
læringsutbytter er grunnlag for
ferdighetstreningen:
Studenten
•

•

49

kan finne, vurdere og
henvise til kvalitetssikret
informasjon om
sykdommer og
funksjonsnedsettelser
(§11 b)
kan anvende faglig
kunnskap for å
identifisere symptomer
på sykdom, vurdere
aktuelle problemstillinger
og sette inn nødvendige
behandlingstiltak for å
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•

•

Kunnskaper
Emne 5
Praksis 2,
Helsehjelp (10 stp.)

Studenten:
•

•

har kunnskap om aktuelle
somatiske, psykiske og kognitive
utfordringer hos målgruppen til
den aktuelle praksisplassen (§10 d
og f)
kjenner til praksisstedets funksjon
og plassering i helse- og
omsorgstjenesten (§4 g)

Veiledet praksis
innebærer at studenten
jobber med sine
læringsutbytter i
praksisfeltet under
veiledning fra
profesjonsutøvere.
Praksis som
læringsarena har som
intensjon å gi utvikling
50

sikre forsvarlig helsehjelp
(§11 b og §12 b)
kan anvende
dokumentasjonsverktøy i
helse- og
omsorgstjenester (§9 a,
§12 b og §18 d)
kan planlegge,
gjennomføre og
dokumentere daglig
omsorg, grunnleggende
pleieprosedyrer og
legemiddelhåndtering
etter gjeldende
forskrifter på en
omsorgsfull og faglig
forsvarlig måte (§12 a og
b)

Praksis (PR/P)

Praksis

Veiledet direkte
brukerrettet praksis
i reelle
yrkessituasjoner.
Studentens aktivitet
i praksis styres av
læringsutbyttene.

Studenten skal gjennom
praksisstudiet få kjennskap til
lovgrunnlag, organisering og
utøvelse av helsehjelp ved
praksisstedet. Veiledet praksis
skal gi studenten muligheter til
utvikling av ferdigheter i
planlegging, gjennomføring og
evaluering av forsvarlig
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•

kjenner til lovgrunnlag og regler
for praksisplassens
tjenesteutøvelse (§13 b)

Ferdigheter
Studenten
•

•

•

•

•

kan anvende faglig kunnskap om
kommunikasjon, samhandling og
samarbeid i utøvelse av helsehjelp
(§4 c)
kan anvende faglig kunnskap for å
identifisere symptomer på sykdom
og sette inn nødvendige tiltak, og
ved behov innhente bistand hos
annet helsepersonell eller henvise
videre for å sikre forsvarlig bistand
til personer med behov for
helsehjelp (§11 b)
kan reflektere over utøvelsen av
helsehjelp og justere denne under
veiledning (§5 c)
kan anvende grunnleggende
pleieprosedyrer i utøvelsen av
helsehjelp (§12 a)
kan beherske forsvarlig
legemiddelhåndtering (§12 a)

på kunnskap, ferdigheter
og personlig kompetanse
der refleksjon over egen
rolle er sentral.

Egenstudier innebærer
at studenten jobber med
pensum knyttet til
praksisstedets aktivitet
og læringsutbyttene i
emnet.

Arbeidskrav (AK)
Arbeidskravet
benyttes til
underveisvurdering
og kan bearbeides
to ganger.
Arbeidskravet settes
som krav for å få
karakter i emnet.

helsehjelp til praksisstedets
målgruppe. Samt kompetanse til
å identifisere og utveksle
synspunkter om faglige- og etiske
problemstillinger i utøvelsen av
helsehjelp.
Arbeidskrav
Emnet har to arbeidskrav.
• Veiledningskontakt
Studenten skal sammen med
praksisveileder utforme en
veiledningskontrakt som
konkretiserer studentens arbeid
med læringsutbyttene.
Kontrakten skal beskrive
læringsaktivitetene, plan for
egenstudier og veiledning i
praksisperioden.
• Praksisrapport
Rapporten skal være en hjelp til å
strukturere egenstudiene og
praksiserfaringene. I rapporten
skal studenten synliggjør eget
arbeid med læringsutbyttene for
emnet, reflekterer over eget

51
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Generell kompetanse

læringsutbytte og nye
læringsbehov.

Studenten
•

•

•

kan planlegge, gjennomføre,
dokumentere og evaluere
forsvarlig helsehjelp i samarbeid
med brukere, pårørende og andre
profesjoner med utgangspunkt i
respekten for den enkeltes
verdighet og behov (§12 a)
kan utveksle synspunkter om
vernepleierens helsefaglige
kompetanse (§4 a)
kan utveksle synspunkter om
relevante fag- og etiske
problemstillinger i utøvelsen av
helse- og omsorgstjenester (§6 c)

Kunnskaper
Emne 6
Miljøterapeutisk
arbeid, habilitering
rehabilitering (30
stp.)

Studenten
•

•

har bred kunnskap om systematisk
målrettet arbeid med bruk av
modeller for vernepleiefaglig
arbeid (§4 d)
har bred kunnskap om oppgaver
og problemstillinger i
miljøterapeutisk arbeid,
habilitering og rehabilitering (§7 c)

Forelesninger brukes til
å gi en introduksjon til
de ulike temaene som
inngår i emnet, belyse
pensum og synliggjøre
koblinger mellom teori
og praksis.

Ferdighetstrening
benyttes for å øve på
ulike metoder og
52

Mappe (MA/L)
Flere elementer som
samlet utgjør et
vurderingsgrunnlag
og som etter en
helhetsvurdering gis
en samlet karakter.

I dette emnet skal studenten få
innsikt i ulike arbeidsformer i
miljøterapi, habilitering og
rehabilitering. Studenten skal
tilegne seg ferdigheter i
systematisk og målrettet arbeid,
for å fremme selvstendighet,
deltagelse, læring og mestring i
et livsløpsperspektiv. Sentralt i
emnet er utvikling av relasjons-,
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•

•

•

•

•

•

•

har bred kunnskap om
pedagogiske teorier, ulike
læringssyn og didaktiske
prinsipper (§7 e)
har bred kunnskap om
selvbestemmelse og medvirkning i
ulike livsfaser (§13 d)
har bred kunnskap om forhold
som påvirker kognisjon, somatikk
og adferd generelt (§10 c)
har kunnskap om organisering og
lovgrunnlaget for habilitering og
rehabilitering. (§13 g)
har kunnskap om betydningen av
språk og kultur i samhandling med
tjenestemottakere (§4 c)
har kunnskap om tverrfaglig,
tverrprofesjonell og tverrsektoriell
samhandling (§4 f)
har kunnskap om
velferdsteknologi og hvordan
velferdsteknologiske løsninger kan
tas i bruk i tjenestene for å
understøtte den enkeltes ressurser
og mestringsmuligheter (§16 b)

Ferdigheter
Studenten
•

kan anvende faglig kunnskap for å
vurdere situasjoner som kan
utvikle seg truende. Videre kan

arbeidsformer relevant
for vernepleiefaglig
yrkesutøvelse. Det er
obligatorisk å delta i
ferdighetstreningen med
bakgrunn i at å tilegne
seg nye ferdigheter
krever praktisk øvelse i
samspill med andre.

Simulering benyttes til å
øve på relevante
situasjoner som ligger
tett opp mot
vernepleiefaglig arbeid i
praksis. Læringsformen
veksler mellom praktiske
øvelser og faglig
refleksjon i grupper
sammen med veileder.

Gruppearbeid skal
stimulere til læring
gjennom felles refleksjon
og diskusjoner.
Gruppearbeidet gir
53

Obligatorisk
deltagelse (OD)

kommunikasjons- og
kulturkompetanse.

Obligatorisk
deltakelse gir
studenten
muligheter til å
synliggjøre
ferdigheter som ikke
lar seg prøve
gjennom skriftlige
arbeider. Settes som
vilkår for å få
endelig karakter i
emnet

Emnet inneholder
læringsutbytter på kunnskap,
ferdigheter og generell
kompetanse. For å sikre at
studenten får vist kompetanse på
alle de tre områdene er
vurderingsformen i emnet todelt,
Mappe og Obligatorisk
deltakelse. Undervisnings og
læringsformene er valgt for å
sette kandidaten i stand til å nå
læringsutbyttene, og for å sikre
at kandidatene får vist sin
kompetanse gjennom
vurderingsformen.
Mappe
Kandidatene vil igjennom hele
emnet arbeide med oppgaver
som vil inngå i en mappe som
danner grunnlaget for vurdering
på slutten av emnet. Mappe er
både en læringsform og en
vurderingsform og innebærer at
studenten får tilbakemelding på
sine arbeider underveis. For å
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•

•

•

•

•

kandidaten iverksette tiltak for å
forebygge og løse konflikter (§8 e)
kan anvende faglig kunnskap for å
initiere og bidra til tverrfaglig,
tverrprofesjonell og tverrsektoriell
samhandling (§4 f og §5 b)
kan anvende faglig kunnskap i
samarbeid med brukere i utvikling
av individuelle planer for å sikre
helhetlige- og koordinerte
tjenester (§8 d)
kan anvende faglig kunnskap i
systematisk målrettet
miljøterapeutisk arbeid,
habilitering og rehabilitering, og
initiere og bidra til samhandling
med brukere, profesjonelle og
andre samarbeidspartnere (§4 f og
§8 a)
kan anvende faglig kunnskap for å
fremme inkludering, likestilling og
deltakelse i alle deler av
samfunnslivet og i et
livsløpsperspektiv (§14 b)
kan beherske samtaler med barn
om tema som omsorgssvikt, vold
og overgrep (§14 d)

erfaring med ulike
former for
kommunikasjon og
samhandling som er
ferdigheter studentene
jobber med igjennom
hele studiet. Målet for
gruppearbeidet er både
faglig og personlig vekst
hos studenten.

Veiledning i grupper har
som mål å stimulere til
felles refleksjon rundt
faglige tema i emnet og
studentenes ulike
strategier og roller i
samhandlingen.

Studentsamtale gir
studenten mulighet til å
reflektere over egen
læringsprosess og faglig
utvikling.
Skikkethetsvurdering er

54

legge til rette for at kandidatene
skal utvikle et reflektert forhold
til innholdet i emnet er det lagt
opp til en veksling mellom
forelesninger, studentdrevet
gruppearbeid, veiledning i
gruppe og egenstudier.
Obligatorisk deltakelse
Å utvikle ferdigheter og generell
kompetanse krever praktisk
trening og samhandling med
andre. Dette får studentene
gjennom ferdighetstrening,
simulering og studentsamtalen.
Det er obligatorisk å delta med
bakgrunn i at å tilegne seg disse
læringsutbyttene krever andre
arbeidsformer enn teoretiske
studier.
Følgende læringsutbytter er
grunnlag for obligatorisk
deltakelse:
•

Har bred kunnskap om
selvbestemmelse og
medvirkning i ulike livsfaser
(§13 d)
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Generell kompetanse
Studenten
•

•
•

•

har innsikt i faglige, etiske og
juridiske utfordringer og
dilemmaer avledet av
miljøterapeutisk arbeid,
habilitering og rehabilitering (§9 a)
har innsikt i kvalitetsarbeid (§18 d)
kan planlegge og gjennomføre
målrettede samarbeidsprosesser
med brukere, pårørende og andre
tjenesteutøvere ved bruk av
relasjons-, kommunikasjons-,
kulturkompetanse (§ 6 b og c)
kan planlegge, gjennomføre og
evaluere veiledning av
enkeltpersoner og grupper som er
i lærings-, mestrings- og
endringsprosesser (§6 d)

•

kan formidle sentralt fagstoff om
miljøterapeutisk arbeid,
habilitering og rehabilitering
skriftlig og muntlig for å bidra til
utvikling av god praksis (§9 c)

•

kan utveksle synspunkter og
erfaringer med andre innen
fagområdet om problemstillinger

et sentralt tema i
studentsamtalene.

•

•

Egenstudier innebærer
at studentene jobber
selvstendig med
forberedelser og
etterarbeid til
forelesninger, pensum
og individuelle oppgaver.
Det forventes at
studenten legger en plan
for eget arbeid med
emnet.

•

•
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Har kunnskap om
betydningen av språk og
kultur i samhandling med
tjenestemottakere (§4 c)
Kan anvende faglig
kunnskap for å vurdere
situasjoner som kan utvikle
seg truende Videre kan
kandidaten iverksette tiltak
for å forebygge og løse
konflikter (§8 e)
Har kunnskap om
velferdsteknologi og
hvordan
velferdsteknologiske
løsninger kan tas i bruk i
tjenestene for å
understøtte den enkeltes
ressurser og
mestringsmuligheter (§16
b)
Kan planlegge og
gjennomføre samtaler med
barn og unge (§14 d)
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som oppstår når selvbestemmelse
utfordres (§15 c)

Kunnskap
Emne 7
Valgfri fordypning
innen
folkehelsearbeid
(10 stp.)

Studenten
•

•

•

•

•

har kunnskap om folkehelsearbeid,
sykdomsforebygging og
helsefremming (§10 b)
har kunnskap om forhold som
påvirker folkehelsen på individ,
gruppe og samfunnsnivå nasjonalt
og globalt (§10 a)
har kunnskap om hvordan sosial
ulikhet og sosiale problemer som
omsorgssvikt, vold, overgrep,
mobbing, rus og fattigdom
påvirker helse, levekår og
livskvalitet (§13 i)
kan oppdatere sin kunnskap om
folkehelsen gjennom bruk av
internasjonale og nasjonale
databaser, oversiktsdokumenter
og kunnskapsoppsummeringer
(§10 b)
kjenner til prinsipper for vurdering
av kunnskapskilder og
vitenskapelig kvalitet (§16 a)

Forelesninger brukes til
å gi en introduksjon til
de ulike temaene som
inngår i emnet, belyse
pensum og synliggjøre
koblinger mellom teori
og praksis.

Ferdighetstrening
benyttes for å øve på
ulike metoder og
arbeidsformer relevant
for vernepleiefaglig
yrkesutøvelse. Det er
obligatorisk å delta i
ferdighetstreningen med
bakgrunn i at å tilegne
seg nye ferdigheter
krever praktisk øvelse i
samspill med andre.
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Oppgave (OP/O)

Oppgave

Skriftlig arbeid uten
tilsyn. Fast dato for
innlevering.

I emnet skal studenten gjennom
å skrive en semesteroppgave
med en selvvalgt
problemstillingen innen tema
folkehelsearbeid. Gjennom
arbeidet med semesteroppgaven
skal studenten erverve seg
kunnskaper om kunnskapsbasert
folkehelsearbeid og utvikle
ferdigheter i å anvende ulike
kunnskapskilder for å oppdatere
sine kunnskaper om folkehelse
og belyse en problemstilling.

Arbeidskrav (AK)
Arbeidskrav
benyttes til
underveisvurdering
og kan bearbeides
to ganger.
Arbeidskravet settes
som krav for å få
karakter i emnet.

Som en forberedelse til arbeidet
med semesteroppgaven vil
studentene ha forelesninger og
ferdighetstrening knyttet til
utvikling av problemstilling,
gjennomføring og design av
litteraturstudie.
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Ferdighet
Studenten
•

•

kan anvende faglig kunnskap for å
bidra til god folkehelse gjennom
helsefremming og
sykdomsforebygging i et
livsløpsperspektiv (§11 a)
kan anvende faglig kunnskap,
brukerkunnskap og relevante
resultater fra forskings- og
utviklingsarbeider som grunnlag
for å belyse praktiske og teoretiske
problemstillinger i
folkehelsearbeid (§17 a)

Generell kompetanse
Studenten
•

•

har innsikt i sammenhengene
mellom helse, utdanning, arbeid
og levekår, og kan anvende
kunnskap om dette for å bidra til
god folkehelse og
arbeidsinkludering (§15 a)
har innsikt i
folkehelseutfordringene og kan
diskutere ulike strategier i
folkehelsearbeid (§10 b og 11 a)

Egenstudier innebærer
at studentene jobber
selvstendig med
forberedelser og
etterarbeid til
forelesninger, pensum
og individuelle oppgaver.
Det forventes at
studenten legger en plan
for eget arbeid med
emnet.

Individuell veiledning
benyttes for å gi
studenten bistand til å
utvikle ferdigheter i
skriftlig og muntlig
formidling.
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I arbeidet med selve oppgaven vil
studentene ha egenstudier og
individuell veiledning

Emnet har ett arbeidskrav
•

Arbeidsplan for
semesteroppgaven

Dette er en plan som beskriver
tema, problemstilling, metode og
fremdriftsplan for arbeidet med
semesteroppgaven. Benyttes
som et grunnlag for individuell
veiledning.
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•

kan utveksle synspunkter og
erfaringer om kunnskapsbasert
folkehelsearbeid gjennom
relevante uttrykksformer tilpasset
formål og målgruppe (§17 b)

Emne 8
Kunnskaper
Praksis 3,
Samfunnsdeltagelse Studenten
(20 stp.)
•
•

•

•

har bred kunnskap om samarbeid
med andre profesjoner (§4 a)
har bred kunnskap om oppgaver
og problemstillinger i
miljøterapeutisk arbeid,
habilitering og rehabilitering (§7 c)
har bred kunnskap om
selvbestemmelse, og hvordan
selvbestemmelse i eget liv kan
utvikles (§7 f)
har bred kunnskap om
brukermedvirkning i tjenesteyting
(§13 d)

Ferdigheter
Studenten
•

kan anvende faglig kunnskap i
tilrettelegging for

Veiledet praksis
innebærer at studenten
jobber med sine
læringsutbytter i
praksisfeltet under
veiledning fra
profesjonsutøvere.
Praksis som
læringsarena har som
intensjon å gi utvikling
på kunnskap, ferdigheter
og personlig kompetanse
der refleksjon over egen
rolle er sentral.

Egenstudier innebærer
at studenten jobber med
pensum knyttet til
praksisstedets aktivitet
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Praksis (PR/P)

Praksis

Veiledet direkte
brukerrettet praksis
i reelle
yrkessituasjoner.
Studentens aktivitet
i praksis styres av
læringsutbyttene.

Studenten skal gjennom
praksisstudiet få bred kunnskap
om

Arbeidskrav (AK)
Arbeidskravet
benyttes til
underveisvurdering
og kan bearbeides
to ganger.
Arbeidskravet settes

tilrettelegging for
samfunnsdeltakelse gjennom
miljøterapeutisk arbeid,
habilitering og rehabilitering.
Veiledet praksis skal gi studenten
nødvendig kompetanse til å
planlegge, gjennomføre,
dokumentere og evaluere
samarbeid med
tjenestemottakere og andre
samarbeidspartnere i
tilrettelegging for
samfunnsdeltakelse.
Arbeidskrav
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•

•

•

•

samfunnsdeltakelse (§ 8 a og §14
a)
kan anvende faglig kunnskap for å
analysere og vurdere oppgaver og
problemstillinger i miljøarbeidet,
rehabilitering og habilitering (§8 a)
kan anvende faglig kunnskap i
utvikling og iverksetting av
individuelle planer i samarbeid
med tjenestemottakere og andre
samarbeidspartnere (§8 d)
kan anvende faglig kunnskap for å
sikre helhetlige og koordinerte
tjenester i samarbeid med
tjenestemottakere og andre
samarbeidspartnere (§8 d)
kan reflektere over egen
yrkesutøvelse og justere egen
væremåte under veiledning (§5 c)

og læringsutbyttene i
emnet.

Studenten

•

Emnet har to arbeidskrav.
• Veiledningskontakt
Studenten skal sammen med
praksisveileder utforme en
veiledningskontrakt som
konkretiserer studentens arbeid
med læringsutbyttene.
Kontrakten skal beskrive
læringsaktivitetene, plan for
egenstudier og veiledning i
praksisperioden.
• Praksisrapport
Rapporten skal være en hjelp til å
strukturere egenstudiene og
praksiserfaringene. I rapporten
skal studenten synliggjør eget
arbeid med læringsutbyttene for
emnet, reflekterer over eget
læringsutbytte og nye
læringsbehov.

Generell kompetanse

•

som krav for å få
karakter i emnet.

kan planlegge og gjennomføre
samhandling med
tjenestemottakere og
samarbeidspartnere ved bruk av
relasjons-, kommunikasjons- og
kulturkompetanse (§6 c)
kan planlegge, gjennomføre,
dokumentere og evaluere
miljøterapeutisk arbeid, og
59
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•

Emne 9
Tverrprofesjonell
samhandling i
helsetjenesten (5
stp.)

habilitering- og
rehabiliteringsprosesser i
samarbeid med tjenestemottakere
og samarbeidspartnere (§6 b og
§7c)
har innsikt i faglige, etiske og
juridiske utfordringer og
dilemmaer i tjenesteyting (§9 a)

Kunnskap
Studenten
•
•
•
•

har kunnskap om arbeidsformer i
tverrfaglig samarbeid
kjenner til verktøy og metoder for
nytenkning og
innovasjonsprosesser
har kunnskap om egen og andres
helseprofesjoners roller i helseog velferdssystemet
kjenner til utfordringer knyttet til
pasientsikkerhet og pasientforløp,
inkludert skifte av omsorgsnivå, i
kommunal- og
spesialisthelsetjenestene

Ferdigheter
Studenten
•

kan anvende relasjons- og
kommunikasjonskompetanse til å

Forelesninger brukes til
å gi en introduksjon til
de ulike temaene som
inngår i emnet, belyse
pensum og synliggjøre
koblinger mellom teori
og praksis.
Gruppearbeid skal
stimulere til læring
gjennom felles refleksjon
og diskusjoner.
Gruppearbeidet gir
erfaring med ulike
former for
kommunikasjon og
samhandling som er
ferdigheter studentene
jobber med igjennom
hele studiet. Målet for
60

Obligatorisk
deltagelse (OD)
Obligatorisk
deltakelse gir
studenten
muligheter til å
synliggjøre
ferdigheter som ikke
lar seg prøve
gjennom skriftlige
arbeider. Settes som
vilkår for å få
endelig karakter i
emnet

Muntlig (MU/M)

Fellesemnet er obligatorisk for
alle helsefagutdanningene ved
Fakultet for sykepleie og
helsevitenskap. Studentene vil
møte andre helse- og sosialfagstudenter og samhandle med
disse digitalt og/ eller fysisk med
utgangspunkt i sitt fagspesifikke
kunnskapsgrunnlag. Emnet
fokuserer spesielt på
tverrprofesjonell samhandling
innen pasientsikkerhet,
innovasjonsprosesser og
kvalitetssikring.
Arbeidsformer i emnet vil være
forelesninger, gruppearbeid og
ferdighetstrening.
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•
•

samhandle med
samarbeidspartnere i helse- og
velferdstjenestene
kan anvende sin fagspesifikke
kompetanse i samhandling på
tvers av profesjoner
kan vurdere risiko for uønskede
hendelser og følge dette opp
systematisk

Generell kompetanse
Studenten
•

•

kjenner til nytenkning og
innovasjonsprosesser og kan
bidra til tjenesteinnovasjon og
systematiske og
kvalitetsforbedrende
arbeidsprosesser
kan planlegge og gjennomføre
tverrfaglig samhandling i
helsetjenesten

gruppearbeidet er både
faglig og personlig vekst
hos studenten.

Ferdighetstrening
benyttes for å øve på
ulike metoder og
arbeidsformer relevant
for vernepleiefaglig
yrkesutøvelse. Det er
obligatorisk å delta i
ferdighetstreningen med
bakgrunn i at å tilegne
seg nye ferdigheter
krever praktisk øvelse i
samspill med andre.

Muntlig
presentasjon i
gruppe.

Forelesningene skal gi
studentene en introduksjon til
begreper og perspektiv som er
sentralt i emnet.
Obligatorisk deltagelse
Å utvikle ferdigheter og generell
kompetanse krever praktisk
trening og samhandling med
andre.
Tverrprofesjonelt samarbeid
krever et refleksivt forhold til
egen og andres roller og
kunnskapsområder. Studentene
skal delta i obligatorisk
ferdighetstrening for å utvikle
ferdigheter i tverrprofesjonell
samhandling.
Muntlig presentasjon i gruppe
Studentene skal jobbe med
presentasjonen i gruppe gjennom
hele emnet. Hensikten er å gi
studentene god mulighet til å
knytte teoretiske kunnskaper,
ferdigheter og generell
kompetanse sammen.
Vurderingsformen gir
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kandidatene mulighet til å vise
ferdigheter i kommunikasjon og
samhandling, som er sentrale
ferdigheter i emnet.
Vurderingsuttrykk: Bestått/ ikke
bestått.
Emne 10
Medborgerskap og
likeverdige
tjenester (20 stp.)

Kunnskap
Studenten
•

•

•
•

har bred kunnskap om inkludering,
likestilling og ikke-diskriminering,
uavhengig av kjønn, etnisitet,
religion og livssyn, kultur,
funksjonsnedsettelse, diagnose,
seksuell orientering,
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og
alder, slik at kandidaten bidrar til å
sikre likeverdige tjenester for alle
grupper i samfunnet (§13a)
har bred kunnskap om lover,
regler som skal sikre rettigheter til
samer som urfolk og rettigheter til
personer med
funksjonsnedsettelser (§13 b)
har kunnskap om ledelse og
organisasjonsteori (§6 c)
har kunnskap om rettigheter til
særskilte grupper som barn,
minoriteter og personer med
funksjonsnedsettelser (§13 b og l)

Forelesninger brukes til
å gi en introduksjon til
de ulike temaene som
inngår i emnet, belyse
pensum og synliggjøre
koblinger mellom teori
og praksis.

Ferdighetstrening
benyttes for å øve på
ulike metoder og
arbeidsformer relevant
for vernepleiefaglig
yrkesutøvelse. Det er
obligatorisk å delta i
ferdighetstreningen med
bakgrunn i at å tilegne
seg nye ferdigheter
krever praktisk øvelse i
samspill med andre.
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Mappe (MA/L)
Flere elementer som
samlet utgjør et
vurderingsgrunnlag
og som etter en
helhetsvurdering gis
en samlet karakter.

Obligatorisk
deltagelse (OD)
Obligatorisk
deltakelse gir
studenten
muligheter til å
synliggjøre
ferdigheter som ikke
lar seg prøve
gjennom skriftlige
arbeider. Settes som
vilkår for å få

I dette emnet skal studenten få
kunnskap om medborgerskap og
likeverdige tjenester på individ,
gruppe og samfunnsnivå. Emnet
skal gi kunnskap om hvordan
ressurser kan mobiliseres for å
oppnå et likeverdig samfunn.
Emnet inneholder
læringsutbytter på kunnskap,
ferdigheter og generell
kompetanse. For å sikre at
studenten får vist kompetanse på
alle de tre områdene er
vurderingsformen i emnet
tredelt, Mappe, obligatorisk
deltakelse og et arbeidskrav i
gruppe. Undervisnings og
læringsformene er valgt for å
sette kandidaten i stand til å nå
læringsutbyttene, og for å sikre
at kandidatene får vist sin
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•

•

•

•

•

•
•

har kunnskap om samers
rettigheter, og har kunnskap om
og forståelse for samenes status
som urfolk. (§13 b og k)
har bred kunnskap om forhold i
samfunnet som påvirker
muligheten til likeverdig deltagelse
for personer med
funksjonsnedsettelse (§13 c, e og
§15b)
har kunnskap om samfunnsarbeid,
og rollen vernepleieren har som
helse- og sosialpolitisk aktør (§4 e
og g)
har kunnskap om metoder for å
ivareta beslutningstøtte (§8 b og
13 c)
har kunnskap om sammenhengen
mellom helse, funksjonshemming
og sykdom i et
samfunnsperspektiv (§10 a)
har kunnskap om rettsikkerhet ved
bruk av tvang og makt (§15 c)
kjenner til politiske- og
administrative
beslutningsprosesser (§4 g)

Ferdigheter
Studenten

Simulering benyttes til å
øve på relevante
situasjoner som ligger
tett opp mot
vernepleiefaglig arbeid i
praksis. Læringsformen
veksler mellom praktiske
øvelser og faglig
refleksjon i grupper
sammen med veileder.

Gruppearbeid skal
stimulere til læring
gjennom felles refleksjon
og diskusjoner.
Gruppearbeidet gir
erfaring med ulike
former for
kommunikasjon og
samhandling som er
ferdigheter studentene
jobber med igjennom
hele studiet. Målet for
gruppearbeidet er både
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endelig karakter i
emnet

kompetanse gjennom
vurderingsformen.
Mappe

Arbeidskrav (AK)
Arbeidskravet
benyttes til
underveisvurdering
og kan bearbeides
to ganger.
Arbeidskravet settes
som krav for å få
karakter i emnet.

Kandidatene vil igjennom hele
emnet arbeide med oppgaver
som vil inngå i en mappe som
danner grunnlaget for vurdering
på slutten av emnet. Mappe er
både en læringsform og en
vurderingsform og innebærer at
studenten får tilbakemelding på
sine arbeider underveis. For å
legge til rette for at kandidatene
skal utvikle et reflektert forhold
til innholdet i emnet er det lagt
opp til en veksling mellom
forelesninger, studentdrevet
gruppearbeid, veiledning i
gruppe og egenstudier.
Obligatorisk deltakelse
Å utvikle ferdigheter og generell
kompetanse krever praktisk
trening og samhandling med
andre. Dette får studentene
gjennom ferdighetstrening,
simulering og studentsamtalen.
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•

•

•

•

•

•

•

kan anvende faglig kunnskap i
tilrettelegging for et inkluderende,
likestilt og åpent samfunn (§14 b)
kan beherske metoder i
samfunnsarbeid som fremmer
makt, innflytelse, deltakelse og
representasjon for utsatte grupper
(§15 b)
kan anvende kunnskap
om tverrsektorielt samarbeid for å
fremme medvirkning og deltakelse
for utsatte grupper (§ 5 b)
kan anvende faglig kunnskap for å
fremme inkludering, likestilling og
deltakelse i alle deler av
samfunnslivet (§14 b)
kan beherske utøvelsen
av beslutningsstøtte til personer
med utviklingshemming (§13 a, c,
d og e)
kan anvende oppdatert kunnskap
om helse- og velferdssystemet,
lover, regelverk og veiledere i
sin tjenesteutøvelse for å
sikre likeverdige og
forsvarlige velferdstilbud til utsatte
grupper (§14 c)
kan beherske saksbehandling av
helse- og omsorgstjenester (§14 c)

faglig og personlig vekst
hos studenten.

Veiledning i grupper har
som mål å stimulere til
felles refleksjon rundt
faglige tema i emnet og
studentenes ulike
strategier og roller i
samhandlingen.

Studentsamtaler gir
studenten mulighet til å
reflektere over egen
læringsprosess og faglig
utvikling.
Skikkethetsvurdering er
et sentralt tema i
studentsamtalene.

Egenstudier innebærer
at studentene jobber
selvstendig med
forberedelser og
etterarbeid til
64

Det er obligatorisk å delta med
bakgrunn i at å tilegne seg disse
læringsutbyttene krever andre
arbeidsformer enn teoretiske
studier.
Følgende læringsutbytter er
grunnlag for obligatorisk
deltakelse:
Studenten
kan beherske saksbehandling av
helse- og omsorgstjenester (§14
c)
kan beherske utøvelsen
av beslutningsstøtte til personer
med utviklingshemming (§13 a, c,
d og e)
kan anvende kunnskap
om tverrsektorielt samarbeid for
å fremme medvirkning og
deltakelse for utsatte grupper (§
5 b)
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Generell kompetanse
Studenten
•

•

•

•
•

•

•

kan planlegge og gjennomføre
samhandling med brukere,
pasienter, pårørende og andre ved
bruk av relasjons-,
kommunikasjons-, kultur- og
ledelseskompetanse for å sikre
medborgerskap og likeverdige
tjenester (§6 c )
har innsikt i sammenhengene
mellom helse, utdanning, arbeid
og levekår, og kan anvende dette
i sin tjenesteutøvelse, overfor
grupper i samfunnet (§13 i)
har innsikt i kvalitets- og
utviklingsarbeid på
organisasjonsnivå (§18 d)
kjenner til brukerdreven
innovasjon (§16d)
har innsikt i
empowermentprosesser for å
motvirke marginalisering og
utenforskap (§15 b)
kan anvende faglig kunnskap for å
utvikle faglig forsvarlig praksis, og
forebygge bruk av tvang og makt
(§15 c og §16 c)
kjenner til saksbehandlingsrutiner
(§14c, §4 g)

forelesninger, pensum
og individuelle oppgaver.
Det forventes at
studenten legger en plan
for eget arbeid med
emnet.
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har kunnskap om ledelse og
organisasjonsteori (§6 c)
Arbeidskrav
Arbeidskrav er en
underveisvurdering som skal
støtte kandidatenes
læringsprosess. I dette emnet
benyttes arbeidskrav for at
studentene skal få jobbe i
grupper med tematikk knyttet til
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Emne 11
Bachelor oppgave i
vernepleie (20 stp.)

Kunnskap
Studenten
•

•

har kunnskap om
forskningsmetoder og prinsipper
for vurdering av vitenskapelig
kvalitet (§16 a)
kan oppdatere sin kunnskap
innenfor fagområdet i tråd med
kunnskapsbasert praksis (§16 c)
kjenner til brukerdreven
innovasjon (§16 d)

Forelesninger brukes til
å gi en introduksjon til
de ulike temaene som
inngår i emnet, belyse
pensum og synliggjøre
koblinger mellom teori
og praksis.

Ferdighetstrening
benyttes for å øve på
ulike metoder og
arbeidsformer relevant
Ferdighet
for vernepleiefaglig
yrkesutøvelse. Det er
Studenten
obligatorisk å delta i
ferdighetstreningen med
• kan anvende faglig kunnskap,
vitenskapelige metoder og
bakgrunn i at å tilegne
relevante resultater fra forskingsseg nye ferdigheter
og utviklingsarbeider som grunnlag krever praktisk øvelse i
for å belyse praktiske og teoretiske
samspill med andre.
problemstillinger (§17 a)
• kan anvende faglig kunnskap for
kritisk å vurdere eget arbeid (§5 a)
•

Generell kompetanse

Veiledning i grupper har
som mål å stimulere til
felles refleksjon rundt
faglige tema i emnet og
66

Oppgave med
muntlig justering
(OMU)
Selvstendig skriftlig
arbeid som gis en
foreløpig karakter.
Denne karakteren
kan justeres på
bakgrunn av
etterfølgende
muntlig
eksaminasjon.
Arbeidskrav (AK)
Arbeidskravet
benyttes til
underveisvurdering
og kan bearbeides
to ganger.
Arbeidskravet settes
som krav for å få
karakter i emnet.

Bacheloroppgave i gruppe med
individuell muntlig justering
I emnet skal studenten erverve
kompetanse i kritisk tenkning,
kunnskapsbasert praksis og
innovasjon. Studenten får
erfaring med å undersøke en
problemstilling ved hjelp av
vitenskapelige metoder og
rapportere en egen
undersøkelse.
Bacheloroppgaven er både en
lærings- og vurderingsform.
Prosessen med å lage et skriftlig
produkt i gruppe gir studentene
mulighet for å reflektere over
problemstillingen, metodene, det
teoretiske grunnlaget og
diskutere dette med
medstudenter gjennom hele
emnet. Erfaringsmessig gir dette
god utvikling av studentenes
evne til å formidle og begrunne
faglige synspunkter og stille
kritiske spørsmål til gjeldende
praksis samt at det gir god støtte
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Studenten
•

•

har innsikt i forsknings- og
utviklingsarbeid innenfor
fagområdet og metoder for
systematisk innhenting av brukers
erfaring og kunnskap (§18 a)
kan formidle og begrunne faglige
synspunkter og stille kritiske
spørsmål til gjeldende praksis med
mål om utvikling av gode tjenester
innen fagområdet (§6 f)

studentenes ulike
strategier og roller i
samhandlingen.

Individuell veiledning
benyttes for å gi
studenten bistand til å
utvikle ferdigheter i
skriftlig og muntlig
formidling.

Egenstudier innebærer
at studentene jobber
selvstendig med
forberedelser og
etterarbeid til
forelesninger, pensum
og individuelle oppgaver.
Det forventes at
studenten legger en plan
for eget arbeid med
emnet. Individuell
veiledning benyttes for å
gi studenten bistand til å
utvikle ferdigheter i

67

Obligatorisk
deltagelse (OD)
Obligatorisk
deltakelse gir
studenten
muligheter til å
synliggjøre
ferdigheter som ikke
lar seg prøve
gjennom skriftlige
arbeider. Settes som
vilkår for å få
endelig karakter i
emnet

i læringsprosessen når det gjelder
å kan anvende faglig kunnskap,
vitenskapelige metoder og
relevante resultater fra forskingsog utviklingsarbeider.
Studentene får en felles karakter
på det skriftlige arbeidet, som
justeres med en individuell
muntlig høring.
Begrunnelsen for å ha den
muntlige høringen individuell er
ivaretakelse av den enkelte
student synliggjør sine
individuelle kompetanse.
Forelesning, ferdighetstrening og
veiledning individuelt og i
grupper anvendes for å gi
studentene faglige kunnskaper
og ferdigheter nødvendig for å
planlegge, gjennomføre og
evaluere en selvstendig
undersøkelse av en praksisnær
problemstilling. Disse
læringsaktivitetene organiseres i
seminarer med obligatorisk
deltagelse som følger
progresjonen i arbeidet med
egen undersøkelse. Seminarene
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skriftlig og muntlig
formidling.

gir studenten en innføring i
kunnskapsgrunnlaget og
metodiske ferdigheter for å
utvikle, gjennomføre og evaluere
et selvstendig vitenskapelig
arbeid.
Egenstudier anvendes som forog etterarbeid knyttet til
arbeidsseminarer og veiledning,
samt for å tilegne seg
kompetanse om det faglige
temaet for bacheloroppgaven.

Arbeidskrav
Emnet har tre arbeidskrav
• Veiledningskontrakt
Studentene utarbeider en
kontakt som beskriver rammene
for, og samarbeidet mellom,
studentene og bachelorveileder
for perioden de arbeider med
bacheloroppgaven.
• Arbeidsplan for bachelor
Dette er en plan som beskriver
tema, problemstilling,
68
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kunnskapsgrunnlag, metode og
fremdriftsplan for arbeidet med
bacheloroppgaven. Utformes i
fellesskap av studentene som
skal skrive oppgave sammen.
Benyttes som et arbeidsredskap i
det videre samarbeidet mellom
studenter og bachelorveileder.
•

Presentasjon av
resultater fra arbeidet
med bacheloroppgaven

Presentasjonen er en øvelse i å
formidle faglige kunnskaper
basert på eget selvstendig
vitenskapelig arbeid. Benyttes til
tilbakeføring av resultatene til
praksisfeltet i praksis 4. og som
en forberedelse til individuell
muntlig høring gjennom å
presentere til medstudenter og
vitenskapelig ansatte.
Følgende læringsutbytter er
grunnlaget for obligatorisk
deltagelse:
Ferdighet
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Studenten
•

•

kan anvende faglig
kunnskap, relevante
resultater fra forskingsog utviklingsarbeider og
vitenskapelige metoder
som grunnlag for å
belyse praktiske og
teoretiske
problemstillinger (§17 a)
kan anvende faglig
kunnskap for kritisk å
vurdere eget arbeid (§5
a)

Generell kompetanse
Studenten
•

•
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har innsikt i forskningsog utviklingsarbeid
innenfor fagområdet og
metoder for systematisk
innhenting av brukers
erfaring og kunnskap
(§18 a)
kan formidle og
begrunne faglige
synspunkter og stille
kritiske spørsmål til
gjeldende praksis med
mål om utvikling av gode
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tjenester innen
fagområdet (§6 f)
Emne 12
Praksis 4,
Fagutvikling i
velferdstjenestene
(15 stp.)

Kunnskaper
Studenten
•

•

har kunnskap om hvordan helseog sosialpolitiske føringer,
organisering av helse- og
velferdssystemet, gjeldende lovog regelverk og veiledere innen
praksisområdet påvirker
tjenesteutøvelsen og
tjenestemottakeres livssituasjon
(§13 g)

kjenner til tjenesteinnovasjon og
nytenkningsprosesser i helse- og
velferdstjenestene (§18 b)

Ferdigheter
Studenten
kan anvende faglig kunnskap i
utøvelsen av beslutningsstøtte (§8
b)

Veiledet praksis
innebærer at studenten
jobber med sine
læringsutbytter i
praksisfeltet under
veiledning fra
profesjonsutøvere.
Praksis som
læringsarena har som
intensjon å gi utvikling
på kunnskap, ferdigheter
og personlig kompetanse
der refleksjon over egen
rolle er sentral.

Egenstudier innebærer
at studenten jobber med
pensum knyttet til
praksisstedets aktivitet
og læringsutbyttene i
emnet.

kan anvende kunnskaper om
målrettede samarbeidsprosesser
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Praksis (PR/P)

Praksis

Veiledet direkte
brukerrettet praksis
i reelle
yrkessituasjoner.
Studentens aktivitet
i praksis styres av
læringsutbyttene.

Studenten skal gjennom
praksisstudiet erverve seg
kunnskaper om faglig forsvarlige
tjenester og få praktisk erfaring
med å arbeide kunnskapsbasert
med kvalitetssikring og
fagutvikling i velferdstjenestene.

Arbeidskrav (AK)
Arbeidskravet
benyttes til
underveisvurdering
og kan bearbeides
to ganger.
Arbeidskravet settes
som krav for å få
karakter i emnet.

Veiledet praksis skal gi studenten
nødvendig kompetanse til å
planlegge, gjennomføre,
dokumentere og evaluere tiltak
og tjenesteutforming på individog systemnivå og kvalitetssikre
faglig forsvarlige tjenester.
Arbeidskrav
Emnet har to arbeidskrav.
• Veiledningskontakt
Studenten skal sammen med
praksisveileder utforme en
veiledningskontrakt som
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og tjenesteinnovasjon i
fagutviklingsarbeid (§6 b og §18 b)
•

konkretiserer studentens arbeid
med læringsutbyttene.
Kontrakten skal beskrive
læringsaktivitetene, plan for
egenstudier og veiledning i
praksisperioden.

kan identifisere og reflektere over
faglige- og yrkesetiske
problemstillinger, egen
skjønnsutøvelse og

• Praksisrapport
Rapporten skal være en hjelp til å
strukturere egenstudiene og
praksiserfaringene. I rapporten
skal studenten synliggjør eget
arbeid med læringsutbyttene for
emnet, reflekterer over eget
læringsutbytte og nye
læringsbehov.

justere egen faglig utøvelse etter
veiledning (§5 c og §6 a)
•

kan beherske metoder for
innhenting av brukererfaringer i
kvalitetsarbeid.

Generell kompetanse
Studenten
•

kan planlegge, gjennomføre,
dokumentere og evaluere tiltak og
tjenesteutforming med
utgangspunkt i brukeres behov og
ønsker, selvstendig og i samarbeid
med andre (§6 e)

•

kan utveksle synspunkter om
muligheter og utfordringer ved
bruk av digitale løsninger på
individ- og systemnivå, og kan
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anvende digital kompetanse i
utvikling av gode tjenester (§18 c)

•

kan utveksle synspunkter og
erfaringer med andre innenfor
fagområdet om faglig forsvarlige
tjenester og utvikling av god
praksis (§6 f)
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(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon er fremhevet som ett av fem
kompetanseområder i nasjonal retningslinje for vernepleie. Dette gjenspeiles i mange dedikerte
læringsutbytter hvor studentene skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet
til forskning og faglig utviklingsarbeid. I studieplanen har dette et gjennomgående fokus og bygges
suksessivt opp i alle tre studieår.
Studentene introduseres allerede i første emne i første studieår for konkrete læringsutbyttet knyttet
til forskningsmetode og vitenskapsteori. I emne 2 gis innføring i prinsippene for kunnskapsbasert
praksis og anvendelse av digitale bibliotektjenester som grunnlag for å finne og vurdere
forskningsbasert kunnskap. Fokus er her altså hovedsakelig på å finne, vurdere og anvende resultater
fra publiserte vitenskapelige arbeider i ulike former for skriftlige arbeider og presentasjoner.
I andre studier år er emne 7 (10 stp.) dedikert arbeid med en selvstendig semesteroppgave hvor
studentene skal utarbeide og belyse en selvvalgt problemstilling innen tematikken folkehelsearbeid
gjennom anvendelse av relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeider. Her går studenten
ifra å anvende enkeltstående forskningsresultater i forhåndsdefinerte oppgaver til selvstendig å
utvikle og belyse en selvvalgt problemstilling gjennom sammenstilling av gjeldende kunnskapsstatus
innen temaområdet. Gjennom semesteroppgaven vil studenten få erfaring med planlegging,
gjennomføring og rapportering av litteraturstudie.
I tredje studieår skal studentene skrive sin bacheloroppgave, og tema for oppgaven fastsettes i
samarbeid mellom universitet og praksisstedet i praksis 4, fagutvikling i velferdstjenesten. Denne
modellen er en videreføringa et flerårig utviklingsprosjekt ved vernepleierutdanningen (2014-2017)
med kalt «Bachelor på lag med praksis». Modellen har vært implementert for alle studenter fra
studieåret 2017-2018. Begrunnelsen er at studentene ved å gjennomføre egne små undersøkelser av
relle problemstillinger fra praksisfeltet viste et større engasjement og forståelse for metodisk
undersøkelse av praksisnære problemstillinger. Studentene oppnår derfor egenerfaring med
anvendelse av vitenskapelige metoder på problemstillinger relevant for vernepleiefaglig
yrkesutøvelse. De introduseres også for og utvikler kompetanse om forskningsetiske prinsipper
gjennom utvikling, gjennomføring og evaluering av egen undersøkelse under veiledning av
vitenskapelig ansatt.
Vitenskapelige ansatte ved utdanningen har som kompetanseoversikten (tabell 12) og
publikasjonslisten (vedlegg 4) viser relevant forskningskompetanse og vitenskapelig publikasjon for
utdanningens formål beskrevet i nasjonal retningslinje og programbeskrivelsen for
vernepleierutdanningen ved Nord universitet hvor «utdanningen vektlegger individets ressurser,
samfunnsdeltakelse, medborgerskap og likeverdige tjenester til alle».
Studentene møter ansattes vitenskapelige arbeider både som pensum og gjennom at eksempler fra
egen forskning anvendes i undervisningen der dette er aktuelt og relevant i forhold til
undervisningstema.
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I tillegg vektlegges som beskrevet over opplæring i søk og vurdering av forskningsbasert kunnskap i
alle studieår. Studentene møter også forskningsbasert kunnskap gjennom pensum i form av
forskningsartikler, forskningsrapporter og bidrag fra vitenskapelige antologier relevante for de
respektive emnene.
Vernepleierutdanningen ved Nord universitet har fra midten av 2000-tallet arbeidet strategisk
gjennom sine årlige handlingsplaner med utvikling av utdanningens faglige profil og etablering av et
forskningsaktivt miljø som understøtter denne. Dette har vært forsknings- og utviklingsprosjekter
knyttet til samfunnsdeltakelse i vid forstand, men særlig med vekt på kulturdeltakelse for alle,
synliggjøring av marginale gruppes livssituasjon, lavterskeltilbud for utsatte grupper og
selvbestemmelse for personer med utviklingshemming. På bakgrunn av disse forsknings- og
utviklingsprosjektene ved vernepleierutdanningen ble forskningsgruppen «Samfunnsdeltakelse,
aktivitet og samarbeid for marginaliserte grupper» etablert i 2016 som en av de første ved FSH.
Gruppen har følgende beskrivelse av sin forskningsprofil:
Gruppen har fokus på forskning og utviklingsarbeid rettet mot kunnskap om samfunnsdeltagelse,
aktivitet og samarbeid for marginaliserte grupper. Innenfor temaet samfunnsdeltagelse utvikler
gruppa kunnskap om hvordan marginaliserte gruppers stemme kan bli hørt både i samfunnet
generelt og gjennom selvbestemmelse i eget liv. Et sentralt fokus er hvordan utsatte grupper kan
påvirke hjelpe- og velferdstilbudet, delta i arbeidsliv og i meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter i
dagliglivet. Gruppen har fokus på forskning- og utviklingsarbeid som utvikler innovativ kunnskap om
a.)forhold som fremmer og hemmer samfunnsdeltakelse, selvbestemmelse og likeverdige tjenester
for marginaliserte grupper. b.)hvordan marginaliserte gruppers stemme kan bli hørt både i
samfunnet generelt og gjennom selvbestemmelse i eget liv. c.)hvordan marginaliserte grupper kan
påvirke helse- og velferdstjenesten, delta i arbeidsliv og i meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter i
dagliglivet og d.)tilrettelegging av aktiviteter som gir mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet
for å utvikle egne ressurser gjennom å delta i meningsfull aktivitet sammen med andre, og bidra til
samfunnet. (Beskrivelsen er hentet fra gruppens profil på Cristin,
https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/presentasjonVis?pres=498346&type=GRUPPE)
Alle ansatte ved vernepleierutdanningen er i dag tilknyttet forskningsgruppen «samfunnsdeltakelse»
ved FSH, de aller fleste som hovedmedlemmer. Som beskrivelsen over viser er denne profilen sterkt
sammenfallende med vernepleierutdanningens formål beskrevet § 2 i Forskrift om nasjonal
retningslinje for vernepleierutdanning.
«§ 2 Formål med utdanningen.
Vernepleierutdanningen er en kunnskapsbasert og praksisrettet helse- og sosialfaglig
profesjonsutdanning som kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et
livsløpsperspektiv. Utdanningen også sikre kompetanse og holdninger som danner grunnlag for
likeverdige tjenestetilbud for alle grupper i samfunnet, deriblant samers status som urfolk og deres
rettigheter til språklige og kulturelt tilrettelagte tjenester. Kandidaten skal ha kompetanse om
funksjonsnedsettelser og samfunnsmessige forhold som skaper funksjonshemming. Kandidaten skal
ha særlig kompetanse innen miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering, helsefremming og
helsehjelp. Videre skal kandidaten ha kompetanse om sammensatte behov og utviklingshemming.
Utdanningen gir kompetanse til å samarbeide med brukere, pårørende, andre tjenesteytere og
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aktører for å fremme selvbestemmelse, deltakelse, mestring, helse og livskvalitet. Utdanningen skal
sørge for at samfunnet får kandidater med nødvendig faglig kompetanse i innsatsen for at personer
med nedsatt funksjonsevne har muligheter til personlig utvikling og livsutfoldelse på lik linje med
andre. Kandidaten skal etter endt utdanning ha høy etisk bevissthet, gode kommunikasjons- og
samarbeidsferdigheter og skal kunne arbeide målrettet og systematisk for å tilby tjenester
kjennetegnet av kritisk og innovativ tekning».
Her presenteres et eksempel på hvordan fagmiljøet har jobbet for å koble sammen forskning,
utdanning og fagutvikling er prosjektene som har vært knyttet til temaet tjenesteyting for mennesker
med sammensatte behov og selvbestemmelse.
Prosjektet Omfattende tjenester i andres hjem var et NFR-prosjekt som ble gjennomført i perioden
2015 til 2018. Prosjektet var et samarbeid mellom NTNU, Samfunnsforskning, Nord universitet og
NTNU. Dette har vært et praksisforskningsprosjekt under NFR PraksisVEL-program. Dette prosjektet
ble gjennomført i samarbeid med 6 kommuner i Trøndelag hvor Namsos, Namdalseid og Overhalla
var tre av de seks. Hovedmålet for prosjektet var å undersøke og utvikle tjenestene for mennesker
med omfattende hjelpebehov i nært samarbeid mellom forskere, utdanning, brukere, fagfolk og
kommunenes faglige ledelse. Målet var nært knyttet til spørsmål om omsorgskvalitet og livskvalitet
for personer med hjelpebehov, i en fase av livet der de fleste lever aktive og selvstendige liv.
Prosjektet har arbeidet innenfor tre hovedområder:
•

Brukerne – selvbestemmelse og aktiv omsorg

•

Omsorg som arbeid – dilemma når en yter omfattende tjenester i andres hjem

•

Policy og praksis – kommunenes system og policy for å yte omfattende tjenester

I praksisperioden jobbet prosjektgruppa tett med kommunene i Namdalen og det ble foretatt
utredning av utvalgte områder ut ifra hva kommunene hadde behov for mer kunnskap om. Dette
gjelder blant annet Overhalla kommune som ønsket innspill både fra pårørende, brukere og ansatte i
hvordan tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne kunne videreutvikles, Namsos kommune
vedrørende «omorganisering» av tjenesten Rus og psykisk helse og utvikling av et
kompetanseprogram for primærkontakter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. To ansatte
ved utdanningen dosent Oddbjørn Johansen og stipendiat Hilde Guddingsmo har deltatt i prosjektet.
Prosjektgruppa har publisert en antologi der både Oddbjørn og Hilde har bidrag (se publiseringsliste),
og flere artikler er under utarbeidelse.
Studentene vil bli presentert for funn fra dette prosjektet både i pensum, forelesninger og seminarer.
Vi vektlegger å synliggjøre empiriske funn samt metodisk utviklingsarbeid fra forskningsprosjektene
slik at studentene får kunnskap om hvordan forskning og utviklingsarbeid kan drives. Presentasjon fra
dette prosjektet inngår også in en felles fagdag for alle studentene på utdanningen, fagmiljøet ved
utdanningen og praksisfeltet. Fagdagen har tittelen: «Å jobbe sammen! Menneskerettigheter,
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deltakelse og selvbestemmelse for personer med utviklingshemming.» Og bygger på erfaringer fra
det overnevnte prosjektet samt to andre prosjekt der Marit Haugenes har sittet i prosjekt gruppa,
Mitt hjem min arbeidsplass og Slik vil jeg ha det. I disse prosjektene har personer med
utviklingshemming vært medforskere, og i tillegg til å bringe ny kunnskap om hvordan vi kan sette
hjelpere bedre i stand til å tilrettelegge for selvbestemmelse, har disse prosjektene gjort innovativt
metodisk utviklingsarbeid. Som blant annet har ført til denne metodeboken:
Østby, M., Haugenes, M. & Kjøll, M. Ø. (2019) Inkluderende forskning sammen med personer med
utviklingshemming : en metodebok. Oslo: Universitetsforlaget.
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(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart. *
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant. *
*Punkt (3) og (4) besvares samlet
Vernepleier er en særnorsk profesjon, og det har ikke vært stor tradisjon for utveksling av studenter
eller at studenter har kommet fra andre land for å ta delemner i vernepleierutdanningene. I den nye
studieplanen har vi lagt til rette for økt mobilitet, både inn og utveksling i et eget semester.
Studentene vil oppfordres til å reise ut, både i lengre perioder og på konferanser der studentene kan
presentere studentarbeid og bygge nettverk med andre studenter. Det er også planlagt økt grad av
engelsk pensum, for å legge til rette for at studentene blir kjent med ny internasjonal forskning og
fagutvikling.
Fjerde semester er angitt som et semester for mobilitet (se studiemodellen på s. 10). Her kan våre
studenter reise ut og vi kan ta imot internasjonale studenter. Semestret består av 2 emner
•
•

Emne 7 Folkehelsearbeid 10 studiepoeng
Emne 8 Praksis, Samfunnsdeltakelse 20 studiepoeng

I emne 7, folkehelsearbeid, jobber studentene med folkehelsearbeid som tema. Emnet vil være
åpent for studenter med generell studiekompetanse. Norge og Norden er kjent for å ha brede
folkehelsetiltak, og det er stor interesse internasjonalt for den nordiske velferdsmodellen. Samtidig
er folkehelsearbeid et felt som er i stor utvikling. På bakgrunn av dette vurderer vi folkehelsearbeid
til å være et godt egnet emne å åpne for eksterne studenter både internasjonale og andre som
ønsker å ta studiet. Emnet kan tas på campus eller som nettstudent. Læringsaktivitetene vil være
introduksjonsforelesninger, ferdighetstrening og egenstudier. Studentene vil få tilgang på
læringsressurser og veiledning via Canvas og Skype. Pensum vil være på engelsk. Når det er
utenlandske studenter i kullet vil undervisning foregå på engelsk. Individuell veiledning vil også gis på
engelsk til studenter som ikke behersker norsk/nordisk.
Folkehelse og folkehelsearbeid (Public Health and Public Health Work) er emner som tilbys på mange
institusjoner i utlandet, det gjør at våre studenter kan ta et emne ved en annen institusjon og få det
innpasset i det ordinære løpet.
Emne 8, Samfunnsdeltakelse, er et praksisemne, der studentene skal jobbe med habilitering,
rehabilitering, miljøarbeid og samfunnsdeltakelse. Læringsutbyttene i dette emnet kan tilegnes på et
bredt spekter av praksisplasser, og praksisen egner seg derfor godt både til innveksling og utveksling
av studenter. Ett eksempel kan være praksis knyttet til ungdomsarbeid. Det kan være en god arena
for internasjonale studenter som kommer til oss, da de ofte behersker engelsk godt og kan
samhandle uten for store språklige barrierer. Mange land har kommet langt i samhandling mellom
frivillig og offentlig sektor, og det finnes mange eksempler på sosialt arbeid i lokalsamfunn som kan
være gode praksisarenaer i utlandet for våre studenter, der de kan bringe relevant kunnskap tilbake
til Norge for innovativ praksisutvikling.
Hvis studentene ønsker det er det mulig å reise ut et hele 4.semester.
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Internasjonalisering er et satsningsområde i fakultetet og det jobbes kontinuerlig med å få på plass
avtaler for studentutveksling. På grunn av at begge emnene i mobilitetssemestret er nye vil det være
naturlig å se på muligheter for utveksling utover de avtalene vi har nå. Studieprogramansvarlig og
rådgiver på internasjonalisering i fakultetsadministrasjonen reiser til Helsinki på konferansen EAIEEuropean Assosiation for International Education i september for å jobbe med etablering av nye
samarbeid for ut og innveksling av studenter. Det vil også være naturlig å bygge videre på gjeldende
avtaler. Følgende avtaler foreligger per dags dato (Avtalene ligger vedlagt søknaden):
Tabell 7 Oversikt over avtaler, parter i avtalene, gyldighet og relevante fagområder (Vedlegg 5)
Avtalen
gjelder

Eksterninstitusjon

Forankret i

Land

Relevante
fagområder
i avtalen

Student
mobility
agreement

Augsburg
University

Nord
universitet

Minneapolis,
USA

Social work

Mobility of
learners and
staff

Windesheim
University of
Applied
Sciences

Nord
universitet

Nederland

Social work

Memorandum
of
understanding

Malagasy
Lutheran
Institute of
Nurses
Eduscation

Høgskolen i
NordTrøndelag

Madagaskar

Nursing

Mobility of
learners and
staff

Vaasa
University of
Applied
Siences

Nord
universitet

Finnland

Social work
and
counselling

Nursing

Nettverk

Gyldig til

31.12.202
1
Erasmus
+

2020/2021

Avtalen
gikk ut I
vår, er
under
evaluering.
Ny avtale
forventes
å være på
plass i
løpet av
2020
Erasmus
+

2021

Erasmus
+

Avtale er
under
forhandlin
g, utkast
ligger
vedlagt

Child care
and youth
services
Care of
elderly and
of disabled
adults

Mobility of
learners and
staff

Via University
Collage

Nord
universitet

Danmark

79

Social
education

46/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i vernepleierutdanning - 18/03774-30 Reakkreditering 2019 - Bachelor i vernepleierutdanning : Søknad om reakkreditering bachelorgrad vernepleierutdanning - versjon 31.10.2019

(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted.
Om praksisstudier sier forskriften om nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning:
Vernepleierutdanning er en profesjonsutdanning og praksis er en viktig læringsarena. Det er
læringsutbyttebeskrivelsene som skal styre innhold og omfang av praksisstudier (§20 Praksisstudier)
Studiemodellen (se s.10 ) viser at utdanningen har 4 praksisemner over til sammen 34 uker.
Emne 3, Sammensatte behov og hverdagsliv (5 stp.)
Emne 5, Helsehjelp (10 stp.)
Emne 8, Samfunnsdeltakelse (20 stp.)
Emne 12, Fagutvikling i helsetjenestene (15 stp.)
Omfang og organisering er valgt for å sikre god kobling mellom teori og praksisemner, og en
progresjon i studiet. Hvert praksisemne har dedikerte læringsutbytter som er valgt ut fordi de egner
seg å jobbe med tilknyttet praktisk utøvelse av faget. Praksisemnene er en integrert del av studiet, og
er knyttet til de andre emnene på følgende måte:
Det første praksis emnet, Sammensatte behov og hverdagsliv, skal gi studentene erfaring med å
bistå mennesker med sammensatte behov, med det de har behov for bistand til i deres hverdagsliv.
Dette emnet er lagt tidlig i studiet for at studentene skal få egenerfaring med de temaene vi jobber
med i Emne 1, Profesjon, verdigrunnlag og rettigheter i samme semester. Emne 5, Helsehjelp bygger
videre på læringsutbytter i Emne 4 Helse, funksjonshemming og sykdom, der studentene jobber med
teorigrunnlag og praktiske ferdigheter som er relevante for å yte helsehjelp. I denne praksisen skal
studentene opparbeide seg kompetanse i å yte helsehjelp til spesifikke målgrupper og individer, samt
å kunne begrunne valg de tar faglig. I andre studieår heter praksisemnet Samfunnsdeltakelse, her
skal studentene få erfaring med tilrettelegging for samfunnsdeltakelse gjennom
miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering. Læringsutbyttene i praksisen bygger i stor grad
videre på læringsutbytter i det foregående emnet Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og
rehabilitering. Dette legger til rette for en gradvis progresjon i studentenes kompetanse på dette
området. Det siste praksisemnet kommer i 6.semester. Her skal studentene få mulighet til å ta aktiv
del i fagutviklingen i tjenestene. Emnet 12 Fagutvikling i helsetjenestene er knyttet sammen med
Emne 11 Bacheloroppgave vernepleie ved at studentene skriver Bacheloroppgaver om tematikk som
er relevant for praksisplassen.
Gjeldende avtaler med praksisfeltet ble gjort før fusjonen og partene er derfor Høgskolen i NordTrøndelag og praksisfeltet. Avtalene gikk ut i 2019, da var det klart at det ville komme nye
retningslinjer for vernepleierutdanning som ville kreve omarbeiding av studieplan, og avtalene ble
derfor forlenget. I avtalene om forlengelse er det Nord universitet som er part. Ved reakkreditering
av studieplanen vil det gjøres nye avtaler som er tilpasset de praksisemnene som ligger i den nye
planen.
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Fakultetsadministrasjonen sikrer formelle avtaler (se oversikt i tabell 7) med praksisfeltet og
koordinerer forespørsel om praksisplasser vårsemestret for påfølgende studieår. Praksiskoordinator i
administrasjonen lager lister over aktuelle praksisplasser.
For å kvalitetssikre gjennomføringen av praksis har vi en faglig praksiskontakt i 20% stilling. Den
faglige praksiskontakten er kontaktperson for studenter, administrasjon, fagansatte og praksisfeltet
når det gjelder praksis i vernepleierutdanninga. Funksjonen har også ansvaret for å kvalitetssikre
praksisplassene i samarbeid med praksiskoordinator i administrasjonen. Videre jobber hun med å
utvide nettverket med praksisplasser i deler av tjenesteapparatet som de generelle
samarbeidsavtalene ikke dekker. De siste to årene har utdanningen drevet et praksisprosjekt for å se
på hvordan utdanningen og praksisfeltet kan samarbeide for å legge til rette for at praksis er en god
læringsarena.
Det er den faglige praksiskontakten og praksiskoordinator i administrasjonen fordeler praksisplasser
til studentene i samarbeid med emneansvarlige, med fokus på praksisemnets læringsutbytter og
studentenes individuelle læringsprosess.
Praksisprosjektet er et treårig prosjekt der inneværende år er siste år med fokus på evaluering.
Erfaringene fra praksisprosjektet vil bli tatt inn i arbeidet med implementering av nye praksisemner.
En av erfaringene er at det er nyttig med møtepunkter for studenter, fagansatte og praksisveiledere i
forkant av praksisperiodene for å avklare arbeidsformer og læringsutbytter i emnet. Det har vært
fokus på veilederens rolle og formell veiledningskompetanse i prosjektet. Veileder og student skriver
en kontrakt der veilederens kompetanse og erfaring synliggjøres. Veiledningskompetanse er et
område som løftes fram som et satsningsområde i utdanninger med praksis 3 som det må jobbes
videre med. Fakultetet tilbyr Veiledningspedagogikk for helse og sosialfag på 10 studiepoeng som
veilederne oppfordres til å søke på. Tabell 8 viser oversikt over praksisveiledere og deres formelle
kompetanse og erfaring.
Studentene er i direkte brukerrettet praksis i minimum 30 timer i uka. Studentene har rett på en
veiledningstime fra praksiskoordinatoren hver uke. Alle studenter har en navngitt kontaktlærer, en
av de vitenskapelige ansatte i fagmiljøet, som bistår studenter hvis det oppstår utfordringer
underveis i praksisen. Vurderingen av praksisemnene er sammensatt, den praktiske gjennomføringen
og to arbeidskrav.
Praksis
Studenten skal gjennom praksisstudiet få kjennskap til lovgrunnlag, organisering og utøvelse av
helsehjelp ved praksisstedet. Veiledet praksis skal gi studenten muligheter til utvikling av ferdigheter
i planlegging, gjennomføring og evaluering av forsvarlig helsehjelp til praksisstedets målgruppe. Samt
kompetanse til å identifisere og utveksle synspunkter om faglige- og etiske problemstillinger i
utøvelsen av helsehjelp.
Arbeidskrav
Emnet har to arbeidskrav.
•

3

Veiledningskontrakt

Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning.
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Studenten skal sammen med praksisveileder utforme en veiledningskontrakt som konkretiserer
studentens arbeid med læringsutbyttene. Kontrakten skal beskrive læringsaktivitetene, plan for
egenstudier og veiledning i praksisperioden.
• Praksisrapport
Rapporten skal være en hjelp til å strukturere egenstudiene og praksiserfaringene. I rapporten skal
studenten synliggjør eget arbeid med læringsutbyttene for emnet, reflekterer over eget læringsutbytte
og nye læringsbehov.
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Tabell 8 – Oversikt praksisavtaler (vedlegg 6) samt praksisveiledere og deres kompetanse og erfaring fra praksisområdet. Avtalene er gjort mellom
Høgskolen i Nord- Trøndelag og praksisfeltet før fusjonen, i påvente av ny studieplan ble det gjort en forlengelse av avtalene. Avtalene om forlengelse er
gjort mellom Nord universitet og praksisfeltet.
Avtalepart

Avtaleperiode

Antall studenter
avtalen gjelder

Signert avtale
vedlagt
søknaden
Ja

Rammeavtale mellom Helse
Midt-Norge RHF og
universiteter/høyskoler om
samarbeid om utdanning,
forskning og innovasjon
Samarbeidsavtaler Namsos:
HiNT avd. helsefag og Flatanger
kommune

12.11.2017 –
12.11.2022

Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår
Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår
Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår

Ja

Forlenget til og
med 30.06.2020

HiNT avd. helsefag og Fosnes
kommune

01.07.2015 –
30.06.2019

Ja

Forlenget til og
med 30.06.2020

HiNT avd. helsefag og Grong
kommune

01.07.2015 –
30.06.2019

Ja

Forlenget til og
med 30.06.2020

HiNT avd. helsefag og
Høylandet kommune

01.07.2015 –
30.06.2019

Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår

Ja

Linn Merete
Skage

HiNT avd. helsefag og
Kastvollen Rehabiliteringssenter

01.07.2015 –
30.06.2019

Inngår særavtaler
om antall

Ja

Ann Helen
Thune

01.07.2015 –
30.06.2019
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Navn
Kompetanse og erfaring fra
praksisveileder praksisområdet

Sykepleier
Veilednings og kommunikasjons
metodikk 10 stp.
Veiledning sykepleier studenter
i 2 perioder
Sykepleier

Merknad

Forlenget til og
med 30.06.2020

Forlenget til og
med 30.06.2020
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HiNT avd. helsefag og Leka
kommune

01.07.201530.06.2019

HiNT avd. helsefag og Lierne
kommune

01.07.2015 –
30.06.2019

HiNT avd. helsefag og Namdal
Rehabilitering IKS

01.07.2015 –
30.06.2019

HiNT avd. helsefag og
Namdalseid kommune

01.07.2015 –
30.06.2019

HiNT avd. helsefag og Namsos
kommune

01.07.2015 –
30.06.2019

studenter for hvert
studieår
Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår
Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår
Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår
Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår

Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår

Veiledningspedagogikk 1. Vært
veileder i mange år.

Ja

Ja

Ja

Grete Aunet

Sykepleier. Har veiledererfaring.

Forlenget til og
med 30.06.2020

Ja

Torill Forbord

Sykepleier med videreutdanning
i sårsykepleie.
Veiledningspedagogikk 1

Forlenget til og
med 30.06.2020

Marte Skevik

Sykepleier med videreutdanning
i aldring og helse.
Veiledningspedagogikk 1, 2 og 3

Siv Tinglum
Kirsti Rein
Monika Sævik
Mette Barstad
Barbro
Kvernland
Mia K. Gilberg

Vernepleier
Vernepleier
Sykepleier.
Vernepleier. Veilederutdanning.
Vernepleier

Ja

Cathrine
Nilsen
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Mangler
underskrift på
forlengelse av
avtale
Forlenget til og
med 30.06.2020

Vernepleier
Veileder i 2 praksisperioder
Vernepleier.
Veileder for vernepleier
studenter 3 året

Forlenget til og
med 30.06.2020
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Anne Siri Vold
Gro Anita
Tømmerås

Vernepleier
Vernepleier. Veilederutdanning.
Studentveileder

Brita B. Tiller

Vernepleier.
Veiledningspedagogikk 1 og 2 +
Motiverende intervju.
Veileder hos NAV 3år
Vernepleier
Har hatt 5 tidligere
vernepleierstudenter, + 1
sykepleierstudent
Vernepleier.
Veileder for lærling
Vernepleier. Veiledererfaring

Anita Skaanes

Kristine Vik
Gunvor Landre
Magnus
Solbakk
Sverre Aarvik

Fysioterapeut

Ida Kvisterø
Moe

Vernepleier.
Har vært veileder for andre
profesjoner tidligere i
helsesektoren og
oppvekstsektoren.
Sykepleier.
Veiledningspedagogikk modul 3.
Veiledet individuelt og i grupper
Vernepleier
Veilederutdanning.
Veiledererfaring
Vernepleier med tverrfaglig
psykisk helsearbeid.

Julie Holmsve
Ann Kristin
Hansen
Morten
Pedersen
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Vernepleier veiledererfaring

46/19 Reakkreditering 2019 - Bachelor i vernepleierutdanning - 18/03774-30 Reakkreditering 2019 - Bachelor i vernepleierutdanning : Søknad om reakkreditering bachelorgrad vernepleierutdanning - versjon 31.10.2019

HiNT avd. helsefag og
Namsskogan kommune

01.07.2015 –
30.06.2019

Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår

Ja

HiNT avd. helsefag og Nærøy
kommune

01.07.2015 –
30.06.2019

Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår

Ja

Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår
Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår
Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår
Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår

Ja

HiNT avd. helsefag og Overhalla
kommune

01.07.2015 –
30.06.2019

HiNT avd. helsefag og Roan
kommune

01.07.201530.06.2019

HiNT avd. helsefag og Røyrvik
kommune

01.07.2015 –
30.06.2019

HiNT avd. helsefag og Snåsa
kommune

01.07.2015 –
30.06.2019
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Ja

Har veiledet studenter siden
1996

Alf Ebbe
Andersen

Vernepleier.

Linn Furre
Holm

Vernepleier. Ikke
veiledererfaring

Gørill Fiskum
Ragnhild
Øyum
Pedersen

Vernepleier
Vernepleier

25 år veiledererfaring

Forlenget til og
med 30.06.2020

Forlenget til og
med 30.06.2020

Forlenget til og
med 30.06.2020
Forlenget til og
med 30.06.2020

Ja

Forlenget til og
med 30.06.2020

Ja

Forlenget til og
med 30.06.2020
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HiNT avd. helsefag og Verran
kommune

01.07.2015 –
30.06.2019

HiNT avd. helsefag og Vikna
kommune

01.07.2015 –
30.06.2019

Samarbeidsavtaler Levanger:
Helse Nord-Trøndelag HF og
HiNT

01.07.2015 –
30.06.2019

Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår
Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår

Ja

Forlenget til og
med 30.06.2020

Ja

Forlenget til og
med 30.06.2020

Totalt 211 plasser
pr. studieår
Inngår særavtaler
om antall
studenter ved hver
avdeling for hvert
studieår

Ja

HiNT avd. helsefag og Frosta
kommune

01.07.2015 –
30.06.2019

Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår

Ja

HiNT avd. helsefag og Inderøy
kommune

01.07.2015 –
30.06.2019

Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår

Ja
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Laila Fjær
(sykehuset
Namsos)

Vernepleier
Veilederutdanning
Veiledererfaring

Kjersti
Øvereng
(sykehuset
Namsos)
Harriet
Monsen
(sykehuset
Namsos)

Psykiatrisk vernepleier
Veilederutdanning
Veiledererfaring

Ann Helen
Kinnunen

Vernepleier. Har vært veileder
før

Aina Kvakland

Sykepleier

Forlenget til og
med 30.06.2020

Forlenget til og
med 30.06.2020

Forlenget til og
med 30.06.2020
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HiNT avd. helsefag og Leksvik
kommune (Leksvisk kommune
har nå blitt en del av Indre
Fosen kommune)
HiNT avd. helsefag og Levanger
kommune

01.07.2015 –
30.06.2019
01.07.2015 –
30.06.2019

Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår
Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår

Ja

Hege Ersland

Kreftsykepleier
Flere års veiledererfaring

Forlenget til og
med 30.06.2020

Ja

Silje Augdal
Friberg

Vernepleier. Tar
veilederutdanning.
Veiledererfaring
Vernepleier. Tar
veilederutdanning.
Veiledererfaring.
Sykepleier.
Veiledet vernepleier og
sykepleier studenter siden
2008, samt helsefagarbeidere
og kollegaer
Fysioterapeut

Forlenget til og
med 30.06.2020

Berit Hafstad
Brit Semb

Cathrine
Pettersen
Olger Flusund
Maren K.
Austmo
Marte Løvås
HiNT avd. helsefag og Meråker
kommune

01.07.2015 –
30.06.2019

HiNT avd. helsefag og Steinkjer
kommune (avtalen gjelder for
Namsos og Levanger)

01.07.2015 –
30.06.2019

Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår
Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår
88

Ja

Ja

Rita Elin
Kleven
Unn Merethe
Borg

Sykepleier. Veiledererfaring
Vernepleier.
Veiledningspedagogikk 1.
Veiledererfaring
Barnevernspedagog.
Veiledererfaring for studenter,
elever og ansatte.

Sykepleier
Har vært veileder for
sykepleierstudenter
Hjelpepleier. Har vært veileder
for

Forlenget til og
med 30.06.2020
Forlenget til og
med 30.06.2020
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Harya Berhe
Lars Lervik
Eli Brennetrø
May Britt
Ramberg
Linn Marie B.
Sjem
HiNT avd. helsefag og Stjørdal
kommune

01.07.2015 –
30.06.2019

Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår

Ja

Egle P.L.Skei

Marianne Reå
Vifstad
Emily M.
Bergquist
Marit Børseth
Kjell Åge
Ertvåg
Aase Gaing
Tonje Haugen
Aase Geving
Svein Tore
Walstad
Lene Hilseth
89

Helsefagarbeider lærling
Helsefagarbeider
Vernepleier.
Veiledningspedagogikk 1 + 2
3 år med studentveiledning
Vernepleier
Har hatt 3 praksisstudenter
tidligere
Vernepleier
Vernepleier.
Veiledningspedagogikk 1 og 2
Tidligere studentveileder
Sykepleier.
Veiledningspedagogikk 60 stp.
Veiledererfaring 6 år med
sykepleier- og
vernepleierstudenter
Vernepleier. 3
studieveilederperioder
Veiledningspedagogikk 1+2.
Veiledererfaring
Vernepleier. Veiledererfaring
Vernepleier. Lang erfaring med
studenter 15+ år
Vernepleier. Veiledererfaring.
Vernepleier
Vernepleier. Veiledererfaring
Vernepleier. Veiledererfaring
Vernepleier. veiledererfaring

Forlenget til og
med 30.06.2020
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HiNT avd. helsefag og Verdal
kommune

01.07.2015 –
30.06.2019

Inngår særavtaler
om antall
studenter for hvert
studieår

HiNT avd. helsefag og Betania
Sparbu

01.07.2015 –
30.06.2019

Ja

Rammeavtale mellom Helse
Midt-Norge RHF og
universitetet/høyskoler om
samarbeid om utdanning,
forskning og innovasjon

12.11.2017 –
12.11.2022

Ja

90

Ja

Anne Mette
Olsen Hjelde
Randi Molde

Vernepleier. Erfaring fra
tidligere studenter
Vernepleier.
Veiledningspedagogikk 1, 2 og 3
+ fagskole veiledning. Erfaring:
Studenter, lærlinger, gruppe,
kollega og pårørende

Forlenget til og
med 30.06.2020

Forlenget til og
med 30.06.2020
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Vedlegg til krav til studietilbudet:
Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger
Forskrift om nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning
Studieplan Bachelor vernepleie
Mandat for utvikling av Studieprogram for Bachelorstudiene i sykepleie,
vernepleie, farmasi og paramedisin
Avtaler om studentutveksling
Praksisavtaler
Tekst til vitnemål
Mandat Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene RETHOS
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Vedlegg nr.
1
2
3
4
5
6
12
13
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3) Krav til fagmiljø (Studiekvaitetsforskriften §2-3)
(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall
studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.
Stabilt fagmiljø
Vernepleierutdanning fikk sin første rammeplan i 1986. Den relativt korte historien til utdanningen
betyr at det akademiske miljøet er lite, og vernepleiere med toppkompetanse er fortsatt i fåtall
nasjonalt. Alle de 13 vernepleierutdanningene har utfordringer med å fylle stillinger med
vernepleiere med første- og toppkompetanse. Internasjonalt finnes ingen tilsvarende utdanning, slik
at fag- og forskningsmiljøet totalt sett er lite. Dette gjør tilgangen på kvalifiserte vitenskapelige
ansatte begrenset, og samtidig kvalifiserte ansatte i universitetet attraktive på arbeidsmarkedet.
Fagmiljøet som er tilknyttet studiet, beskrevet i tabell 10 og 12, er lite men det har vært stabilt over
tid. Det er viktig å jobbe kontinuerlig med å sikre stabilitet og samtidig sikre at det finnes rom for å
fortsette arbeidet med forsknings- og utviklingsprosjekter. Det er et mål at alle ansatte får på plass
oppdaterte kompetanseplaner.
Vernepleierutdanningen har arbeidet målbevisst for å øke andelen førstekompetente ved
utdanningen, og i tillegg er to av førsteamanuensene i professorkvalifisering, Lily Appoh og Anita
Berg. Vi har satset på å utvikle kompetansen lokalt med personer som har tilknytning til utdanningen
samtidig som vi har ivaretatt utdanning av vernepleiere. Vernepleie er en helse- og sosialfaglig
utdanning, og det har vært ønskelig å rekruttere ansatte med ulik kompetanse som kan supplere
hverandre for å gi studentene undervisere og veiledere med høy kompetanse innenfor de sentrale
områdene i utdanningen. Langsiktig rekrutteringsarbeid, der midlertidig og faste ansatte har blitt
oppfordret til å delta i prosjekt og ta mastergrad og doktorgrader har resultert i et stabilt fagmiljø.
Fagmiljøets størrelse i forhold til antall studenter
I de siste årene har undervisningen innen pedagogikk, kultur og aktivitet blitt sikret gjennom en
stipendiat med 25% undervisnings tid. Stipendiattiden går ut våren 2020. Med de ansatte som har
stilling i dag vil fagmiljøet høsten 2020 bestå av 8 ansatte med hovedstilling i universitet, til sammen
7,5 stilling, hvorav 6 100% stillinger er besatt av personer med førstekompetanse (se detaljert
beskrivelse i tabell 11). Dette gir 0,06 ansatte per student (se tabell 9).
Tabell 9 Antall studenter i studiekull, som er aktive per august 2019 (data hentet fra FS):
Kull
2019
2018
2017
Tilsammen

Antall studenter
39
43
36
118

Fagmiljøets sammensetning
Som tidligere nevnt er vernepleierutdanningen en helse- og sosialfaglig utdanning, noe som
gjenspeiles i kompetansen til de ansatte i fagmiljøet. Fagmiljøet består av ansatte som har ulik
92
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grunnutdanning, som vernepleiere, sykepleier, sosionomer. I tillegg til en ansatt med
disiplinutdanning innenfor psykologi. Utover grunnutdanningene representerer også fagmiljøet et
bredt spekter med fagområder gjennom videreutdanninger, master- og doktorgrader og
praksiserfaring. Variasjon i kompetansen til de ansatte er nødvendig for å dekke de sentrale emnene i
studieprogrammet.
Det er utlyst førsteamanuensisstilling i pedagogikk, for å sikre at denne kompetansen kommer på
plass til oppstart av ny studieplan. Pedagogikk er et fagområde som går inn i flere av emnene i
studiet, men særlig i Emne 6 Miljøterapi, habilitering og rehabilitering. En ansatt går av med pensjon
februar 2020, denne står derfor ikke nevnt i tabellene som viser fagmiljøets kompetanse da studiet
har planlagt oppstart høsten 2020. En stipendiat ved FSV, midlertidig ansatt med 25% pedagogisk tid
knyttet til utdanningen fram til juni 2021. Med ansettelse av førsteamanuensis i pedagogikk vurderes
fagmiljøet til å være av riktig størrelse, og det anses som viktig å sikre nyrekruttering ved naturlig
avgang.
På noen områder benytter vi kompetanse utenfor fagmiljøet på utdanningen. Når det gjelder
undervisning i legemiddelregning samarbeider vi med sykepleieutdanningen. Det er utviklet et
studentaktivt opplegg, som har gitt gode resultater på eksamen (se tabell 12). Vernepleiere og
sykepleiere forventes å mestre samme typer oppgaver i praksisfeltet, og vi ser det som en styrke at
de får samme undervisning og ferdighetstrening fra universitetet. Vi leier inn eksterne på spesifikke
deler av miljøterapifaget da dette krever spesifikk kompetanse vi ikke dekker internt. Eksempler på
dette er aktivitetsfag som dans, vannaktivitet og musikk.

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
Krav til relevant utdanningsfaglig kompetanse er et krav i den nye Studietilsynsforskriften. NOKUTs
veiledning definerer utdanningsfaglig kompetanse som UH-pedagogikk og didaktikk og inkluderer
også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. Nord universitet har et
institusjonelt ansvar for å sikre at alle som underviser har utdanningsfaglig kompetanse. Universitetog høgskolerådet (UHR) har egne retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse, og disse angir en
rimelig norm for hva de fagansatte minimum må ha. Institusjonene skal også sikre at den
utdanningsfaglige kompetansen utvikles og holdes oppdatert. Forskriftens krav til utdanningsfaglig
kompetanse innfris ikke tilfredsstillende i dag ved Nord universitet. Dette er også en kjent
problemstilling for alle høyere utdanningsinstitusjoner. Det er utarbeidet utfyllende bestemmelser i
universitetet til forskriften (Vedlegg 8) for å sikre at de vitenskapelige ansatte som ansettes eller får
opprykk har den pedagogiske kompetansen stillingskategorien tilsier. Å sikre dokumentert formell
utdanningsfaglig kompetanse er et satsningsområde ved utdanningen, der utvikling av pedagogisk CV
vil være en naturlig vei for mange i fagmiljøet. Ansatte vil også oppfordres til å ta
universitetspedagogikk som tilbys på universitetet.
De ansatte ved utdanningen har lang pedagogisk erfaring, fra 4- 19 år, og pedagogisk utviklingsarbeid
har vært høyt prioritert i fagmiljøet over svært lang tid. Et eksempel på dette var når utdanningen var
en av de første utdanningene i landet som satte i gang mappe som vurdering og læringsform i 2001.
Fagmiljøet har lagt vekt på varierte og studentaktive læringsformer, der studentene skal ha mulighet
til å utvikle en profesjonell kompetanse bestående av kunnskaper og ferdigheter, der deres
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personlige kompetanse også ses som en del av sluttkompetansen til studenten. Fagmiljøet prioriterer
hyppige lærermøter der tilrettelegging for læring, inkludert vurderingsformer, har vært
gjennomgående tema. Dette er kompetanse som har blitt bygd opp over år, og som må ses mer som
en felles kompetanse enn summen av den enkeltes formelle kompetanse og undervisningserfaring. I
dette arbeidet er også studentenes tilbakemeldinger på det pedagogiske opplegget viktig for å
utvikle utdanningen. De har mulighet for å gi tilbakemelding direkte til ansatte da vi er tilgjengelig på
våre kontorer en stor del av den tiden vi ikke underviser eller veileder, på emne evalueringer, i
referansegrupper, dialogmøter og i studieprogramrådet.
Nye ansatte inkluderes i samtaler om pedagogisk tilrettelegging både i møter og i enkeltsamtaler
mellom kollegaer. Erfaringer og materiale fra tidligere læringsaktiviteter og eksamener deles for å gi
de som er nye et utgangspunkt for det arbeidet de skal inn i.
Fagmiljøet har høy digital kompetanse. Denne har blant annet blitt utviklet i arbeidet med
deltidsstudenter der undervisning og veiledning over Skype, og opptak av undervisning har vært
viktige verktøy i samhandlingen med studenter. Canvas benyttes aktivt til kommunikasjon med
studenter. Studentene får i stor grad mulighet for å få underveis vurderinger som i all hovedsak gis
digitalt. Det benyttes også ulike presentasjons og samhandlingsformer når studenter og undervisere
er på samme sted. Det kan være samskriving, interaktiv quiz, eller dynamiske Prezi presentasjoner.
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Tabell 10 – Utdanningsfaglig kompetanse
Ansatte som
bidrar faglig

Utdanningsfaglig utdanning

Utdanningsfaglig erfaring
Ind. oppfølging stud. saker

Veiledning i grupper

Oppfølging i praksis

Underveis vurdering

Veiledning Bachelor oppgaver

Sensurering

Undervisning

Veiledning på nett

Undervisning på nett

Utvikling av nye emner

Digitale verktøy **

Samarbeidsprosjekter med praksis

2000-

Emneansvar *

Veiledning og
konsultasjonsmetodikk (30 stp.)
2002

Faglig ledelse

Tidsperiode

Oddbjørn Johansen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

d.d.

Kommentar

Har deltatt i flere pedagogiske
utviklingsarbeid.
Har ansvar for førstelektor og
dosentkvalifiseringsprogrammet
ved fakultet. Behersker ulike
digitale verktøy og
læringsplattformer. Har
samarbeidet mye med
praksisfeltet vedrørende
fagutvikling og utprøving av
modeller for kombinerte
stillinger
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Anita Berg

Veiledning og
konsultasjonspedagogikk (60
stp.) 2005 HiNT

2001dd

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Har veiledet på
masterkandidater.

Hovedfag i spesialpedagogikk

Har kurs i veiledning av Ph.d.kandidater

(60VT) 2007 NTNU
Lily Appoh

Universitets-pedagogikk
(UNIPED) 2017

2014dd

Gunn Eva Solum
Myren

Høgskolepedagogikk Høgskolen
i Nord – Trøndelag (10 stp.)
2003

2003dd

x

Kristin Berre
Ørjasæter

Veiledningspedagogikk

2012dd

x

HiNT (10stp) 2006

Har jfr. CV deltatt i mange
pedagogiske utviklingsarbeider.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Veiledning av masterkandidater.
Jobber med internasjonalisering,
praksis i utlandet.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Har veiledet masterkandidater.
Har jobbet over flere år med
alternative praksisarenaer og
fagutvikling i samspill med
praksisfeltet.

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Erfaring med å omlegge
undervisning til å omfavne mer
studentaktive læringsformer og
mindre tavleundervisning, hvor
bruk av case, rollespill og
diskusjoner/refleksjoner i større
grad benyttes.
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Ingunn Skjesol
Bulling

Veiledning og
konsultasjonspedagogikk, HiNT
2009 (30 stp.)

2009dd.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

30% stilling i et år, 2013-2014 for
å utvikle bruken av digitale
verktøy i undervisning og
veiledning i helsefagavdelingen i
HiNT.
Mentor ved Uniped programmet
ved Nord universitet.

Victor Johannes
Valderaune

2008 PPU (praktisk pedagogisk
utdanning) HiNT

2005dd

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Har jobbet med å utvikle et
undervisningsopplegg for å øve
opp ferdigheter hos studentene i
elektronisk dokumentasjon.

Eva Johnsen Aglen

Veilednings- og
konsultasjonsmetodikk (30 stp.)
HiNT 2002

2001dd

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Faglig praksiskontakt, et
bindeledd mellom
emneansvarlige for praksisemner
og administrasjon og
praksisfeltet; bl.a. ansvar for
kvalitetssikring av avtaler. Videre
jobbe med å utvide nettverket
med praksisplasser i deler av
tjenesteapparatet som de
generelle samarbeidsavtalene
ikke dekker. Hovedansvar for
kontakt med praksisfeltet.

Pedagogisk grunnfag (20VT)
2001

Prosjektleder for et
praksisprosjekt, kvalitetssikring
av praksisplassbeskrivelser, gjøre
fordeling av praksisplasser med
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fokus på praksisemnets
læringsutbytter og studentenes
individuelle læringsprosess.
Kontaktperson for studentene
vedr praksis.
Stine Marlen
Henriksen

Veiledningspedagogikk 1 (15
stp.) NORD

2015dd

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ansvar for pilottesting av Canvas
Ressursperson på IKT-pedagogikk
på HiNT

01.2016 - 06.2016

Vært ansvarlig for det
pedagogiske opplegget på
deltidsutdanningen med bruk av
nettundervisning, nettressurser.

IKT i læring 1, 2 og 3
(15 stp.) NTNU 2016

Motiverende intervju
(30 stp.) NORD 2016
* Emneansvar inkluderer timeplanlegging, utarbeidelse av pensum, utforming av eksamensoppgaver og sensorveiledning
** Digitaleverktøy som Fronter, Canvas, Inspera, Skype og Office 360
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(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
Studietilbudet ligger som nevnt under Faggruppe for Vernepleie og psykisk helsearbeid ved Fakultet
for sykepleie og helsevitenskap. Det er ansatt en faggruppeleder i full stilling. I tillegg er en av de
vitenskapelig ansatte utnevnt som studieprogramansvarlig (SPA) i 20% stilling.. Ansvar for
kvalitetssikring og – utvikling av studieprogrammet er delegert fra dekan til faggruppeleder og SPA.
Dette er nærmere beskrevet i mandat for faggruppeleder (Vedlegg 9) og mandat for SPA (Vedlegg
10). Vi gjengir noe av innholdet i mandatene her:
Faggruppeleder har det overordnede strategiske lederansvaret for faggruppen og har et særlig
ansvar for å bidra til å utvikle og kvalitetssikre faggruppens kompetanseprofil innen forskning,
innovasjon, undervisning og formidling. Faggruppeleder er leder for faggruppens SPA.
Faggruppeleders definerte ansvar for kvalitetssikring og – utvikling av studier er som følger (utdrag
fra mandat):
-

Sikre god faglig kvalitet og utvikling i leveransene i utdanningsprogrammene i henhold til
forskrifter og lovverk

-

Sikre faglig bærekraft og at faggruppens studieprogrammer tilfredsstiller tilsynsforskriften og
annet lovverk til enhver tid

-

Sikre god kvalitet og utvikling i arbeidet med internasjonalisering

-

Sørge for god kommunikasjon med studenter, studieprogramansvarlig og emneansvarlige

Studieprogramansvarlig har følgende definerte ansvar knyttet til kvalitetssikring og –utvikling av
studieprogrammet (utdrag fra mandat):
-

Lede, legge frem saker og gjennomføre minimum et årlig møte i studieprogramrådet

-

Sikre et kollektivt ansvar for studiet i fagmiljøet

-

Planlegge og utvikle fag- og studieplaner, herunder utvikle og sikre programmets faglige
profil, design, innhold, pedagogiske kvalitet og relevans.

-

Sikre og utvikle internasjonalisering i studieprogrammet

-

Avdekke og utbedre eventuell svikt kvalitet, herunder også følge opp avvik sammen med
faggruppeleder

-

Sikre og utvikle et godt læringsmiljø for studentene i studieprogrammet
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-

Kontinuerlig kvalitetssikre hele studieløpet og igangsette studiekvalitetshevende tiltak og
oppfølging av disse

-

Utarbeide en årlig studieprogramrapport

-

Sikre forskningsbasert faglig innhold og undervisningsformer i programmet

Det er foretatt forventningsavklaring og fordeling av konkrete ansvarsoppgaver knyttet til
studietilbudet mellom faggruppeleder og studieprogramansvarlig, og disse to har et løpende og tett
samarbeid.
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(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det
være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet.
Fagmiljøet består av 8 ansatte med hovedstilling i Nord universitet. 7 personer i hele stillinger, en person i halv stilling og en stipendiat med arbeid knyttet
til utdanninga i 25% stilling. Dette utgjør samlet 7,5 full stilling. Av disse har en av de ansatte toppkompetanse, og fire førstekompetanse. Dette utgjør en
prosent på 64,5% andel topp- og førstekompetanse i fagmiljøet. En av de ansatte med førstelektor kompetanse skal disputere den 25. oktober, når det
oppnås førstekompetanse i denne stillingen vil fagmiljøet bestå av en med toppkompetanse, og 5 førstekompetanse. Dette utgjør en prosent på 77,5%
andel topp- og førstekompetanse i fagmiljøet, og sikrer førstekompetanse i alle emne i studiet (se tabell 13). Forutsatt at plan for rekrutering følges opp
jamfør punkt 1 (s. 89) har fagmiljøet førstekompetanse på plass i alle sentrale deler av studiet. Emnene i studieplanen er bygd på kompetanseområdene i
forskriften om nasjonalretningslinje for vernepleierutdanning.
Tabell 11: for fagmiljøet som bidrar med mer enn 0.1 årsverk i studiet
1

Ansatte som
bidrar faglig

Oddbjørn
Johansen

Anita Berg

2

Stillings-betegnelse
1

3

4

2

Totalt3

Ansettelsesforhold

5

6

7

U&V

FoU

Annet

Faglige årsverk i studiet

8

Årsverk i andre studier
****

9

Undervisnings-/veiledningsområde i studiet

10

Ekstern
praksiserfaring5
Antall år Årstall

Dosent
i profesjonskunnskap

100%

1

0,6

0,4

Emne 1 Profesjon, verdigrunnlag og rettigheter*
Emne 3 Praksis 1, Sammensatte behov og hverdagsliv*
Emne 11 Bacheloroppgave, vernepleie
Emne 12 Praksis 4, Fagutvikling i velferdstjenestene 15
stp.

Førsteamanuensis
i sosiologi

100%

1

0,6

0,4

Emne 1 Profesjon, verdigrunnlag og rettigheter
Emne 11 Bacheloroppgave, vernepleie*
Emne 12 Praksis 4, Fagutvikling i velferdstjenestene*
Emne 6 Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og
rehabilitering
Emne 11 Bacheloroppgave, vernepleie
Emne 12 Praksis 4, Fagutvikling i velferdstjenestene 15
stp.
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Lily Appoh

Førsteamanuensis
I psykologi

100%

1

0,6

0,4

Emne 4 Helse, funksjonsnedsettelse og sykdom
Emne 6 Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og
rehabilitering
Emne 7 Folkehelsearbeid*
Emne 8 Praksis 3, Samfunnsdeltagelse
Emne 11 Bacheloroppgave, vernepleie
Emne 12 Praksis 4, Fagutvikling i velferdstjenestene 15
stp.

2

19992001

Gunn Eva
Solum Myren

Førsteamanuensis
i helsevitenskap

100%

1

0,6

0,4

Emne 4 Helse, funksjonsnedsettelse og sykdom*
Emne 5 Praksis 2, Helsehjelp*
Emne 6 Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og
rehabilitering
Emne 11 Bacheloroppgave, vernepleie
Emne 12 Praksis 4, Fagutvikling i velferdstjenestene

16

19872003

Kristin Berre
Ørjasæter

Universitetslektor
**

100%

1

0,6

0,4

Emne 6 Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og
rehabilitering
Emne 8 Praksis 3, Samfunnsdeltagelse*
Emne 10 Medborgerskap og likeverdige tjenester*
Emne 11 Bacheloroppgave, vernepleie
Emne 12 Praksis 4, Fagutvikling i velferdstjenestene 15
stp.

15

19982012

Victor
Valderaunet

Universitetslektor

100%

1

0,9

0,1

Emne 4 Helse, funksjonsnedsettelse og sykdom
Emne 5 Praksis 2, Helsehjelp

13

19922005
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Ingunn Skjesol
Bulling

Universitetslektor
***

100%

1

0,9

0,1

Emne 2 Helsepersonells felles verdi- og
kunnskapsgrunnlag *
Emne 6 Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og
rehabilitering *
Emne 9 Tverrprofesjonell samhandling i
helsetjenestene *
Emne 11 Bacheloroppgave, vernepleie
Emne 12 Praksis 4, Fagutvikling i velferdstjenestene 15
stp.

8

Eva Johnsen
Aglen

Universitetslektor

50%

0,5

0,4

0,1

Emne 3 Praksis 1, Sammensatte behov og hverdagsliv
Emne 10 Medborgerskap og likeverdige tjenester
Emne 6 Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og
rehabilitering

7 1994 –
2001

Stine
Henriksen

Stipendiat
Universitetslektor

25%

0,25

0,25

SUM

7,75

5,45

75% Stipendiat i sosilogi, Emne 1 Profesjon, verdigrunnlag og rettigheter
Nord universitet Emne 6 Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og
rehabilitering
Emne 10 Medborgerskap og likeverdige tjenester
2,30

* Emneansvarlig
** Disputerte 21.06.2019, har søkt opprykk som førsteamanuensis i helse- og sosialvitenskap
*** Disputerte 25.10.2019, vil søke opprykk
*** Alle ansatte tar undervisningoppdrag på sine kompetanseområder ved andre utdanninger i fakultetet når det er kapasitet til det.
1) Aktuelle stillingsbetegnelser er beskrevet i FOR 2006-02-09 nr. 129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, kap.1.
2) Angi om personene har hovedstilling ved institusjonen eller ikke, og om ansettelsesforholdet er fast, midlertidig eller som timelærer (f.eks. H/Fast, H/Midl, Ikke H/Time).
Hvis timelærer har førstestillingskompetanse må dette angis i kommentarfeltet.
3) Med “totalt” menes her det totale årsverket (stillingsstørrelsen) som personen bidrar med i det omsøkte studiet. Dette skal så fordeles på hhv. U&V (Undervisning og
veiledning), FoU/KU (Forsknings- og utviklingsarbeid) og Annet (tekniske og administrative oppgaver av faglig karakter direkte knyttet til studiet). Innholdet i “Annet” kan
om ønskelig spesifiseres i kommentarfeltet.
4) Oppgi antall årsverk i andre studier, presiser om det er ved egen eller ved en annen institusjon.
5) Her føres inn hhv. antall år med relevant praksiserfaring.
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Tabell 12: for fagmiljøet som bidrar med mindre enn 0.1 årsverk i studiet
1

Ansatte som
bidrar faglig

2

Stillings-betegnelse

3

Ansettelses-forhold

9

Formell pedagogisk
kompetanse3

10

Undervisnings-/veiledningsområde i studiet

11

Ekstern praksiserfaring
Antall år

Heidi Haug
Fjone
Marianne
Brattgjerd
Odil Sætertrø
Paula Haugan

Førstelektor

100% fast stilling
tilknyttet master i
psykisk helsearbeid
Stipendiat
100% fast stilling
tilknyttet
sykepleieutdanninga
Universitetslektor
100% fast stilling
tilknyttet
sykepleieutdanninga
Universitetslektor*
100% fast stilling
tilknyttet faggruppa
for vernepleie og
psykisk helsearbeid

Veiledningspedagogikk 1

Veiledningspedagogikk 3

*Har levert søknad om opprykk til førstelektor
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Årstall

Samfunnsdeltakelse
Brukerinvolvering

12

1984-1996

Legemiddelregning og
legemiddelhåndtering

11

2001-2012

MI
Psykisk helsearbeid

11

1989-2000

MI
Saksbehandling

25

1985-2010
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Tabell 13 Førstekompetanse i sentrale deler av studiet
Emneansvarlige i studiet
Emne 1

Emne 1 Profesjon, verdigrunnlag og rettigheter

Oddbjørn Johansen, dosent

Emne 2

Emne 2 Helsepersonells felles verdi- og kunnskapsgrunnlag

Ingunn Skjesol Bulling, lektor (avhandling godkjent for disputas okt.2019)

Emne 3

Emne 3 Praksis 1, Sammensatte behov og hverdagsliv

Oddbjørn Johansen, dosent

Emne 4

Emne 4 Helse, funksjonsnedsettelse og sykdom

Gunn Eva Solum Myren, førsteamanuensis

Emne 5

Emne 5 Praksis 2, Helsehjelp

Gunn Eva Solum Myren, førsteamanuensis

Emne 6

Emne 6 Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering

Ingunn Skjesol Bulling, lektor (avhandling godkjent for disputas okt.2019)

Emne 7

Emne 7 Folkehelsearbeid

Lily Appoh, førsteamanuensis

Emne 8

Emne 8 Praksis 3, Samfunnsdeltagelse 20 stp.

Lily Appoh, førsteamanuensis

Emne 9

Emne 9 Tverrprofesjonell samhandling i helsetjenestene 5 stp.

Ingunn Skjesol Bulling, lektor (avhandling godkjent for disputas okt.2019)

Emne 10

Emne 10 Medborgerskap og likeverdige tjenester 20 stp.

Kristin Berre Ørjasæter, førsteamanuensis (disputert på doktorgrad juni 2019
opprykksøknad under behandling)

Emne 11

Emne 11 Bacheloroppgave, vernepleie 20 stp.

Anita Berg, førsteamanuensis

Emne 12

Emne 12 Praksis 4, Fagutvikling i velferdstjenestene 15 stp.

Anita Berg, førsteamanuensis
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(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå.
Strategisk plan for Nord universitet tolker vi til å videreføre fokuset på praksisnær FoU-virksomhet:
Gjennom sin forskning skal universitet videreutvikle profesjonsutdanningene for å sikre kvalitativt
gode helse-, velferds-, og oppveksttjenester basert på regionalt, nasjonalt og internasjonalt
datamateriale. Denne forskningen skal fremme god helse, innovasjon og tjenesteutvikling, i nært
samarbeid med tjenesteutøvere og tjenestemottakere. Brukernes rettigheter, lokale forhold og
bruken av moderne digitale løsninger og velferdsteknologi er en naturlig del av dette.
I FSH sitt strategidokument er dette konkretisert i tre satsingsområder innen FoU der det ene er
praksisnær forskning, med vekt på kommune- og spesialisthelsetjenesten.
For vernepleierutdanningen er det naturlig å legge vekt på at vår praksisnære forskning primært skal
foregå innenfor samarbeid med de kommunale velferdstjenesten, og da spesielt den kommunale
helse- og omsorgstjenesten. Som en følge av samhandlingsreformen ble Lov om kommunale
helsetjenester og Lov om sosiale tjenester i kommunene slått sammen til Lov om kommunale helseog omsorgstjenester. Dette innebærer en utvidet forståelse av helsebegrepet, og at helse- og
omsorgstjenester omfatter mer enn det en vanligvis forbinder med helsetjenester.
Vernepleierutdanningen har hatt et nært samarbeid med vår region både når det gjelder forskning
og utviklingsaktivitet.
Fagmiljøet har over mange år jobbet med å utvikle kompetansen til de ansatte gjennom praksisnære
forskningsprosjekt. Fra starten på 2000 har ansatte blitt oppfordret til å ta masterutdanning og etter
hvert doktorgrader. Dette har ført til at utdanningens fagmiljø i dag kan vise til en andel
førstekompetente og toppkompetente på 77,5%. Med økt kompetanse både innen forskning,
prosjektledelse og faglig og pedagogisk utviklingsarbeid har også omfanget og kvaliteten på
formidlingen av kunnskapsutviklingen til et større publikum økt. Vedlagte publikasjonsliste (vedlegg
7) viser at fagmiljøet publiserer i tidsskrifter, fagbøker og i populærvitenskapelige kanaler. Bred
formidling av kunnskap både skriftlig og muntlig har vært prioritert høyt i fagmiljøet, og de ansatte
deltar i samfunnsdebatten gjennom blant annet kronikker i papir og nettaviser. Eksempler på
forsknings- og utviklingsarbeid er gjengitt på side 74 og 108

(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i
nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.
Oversikt over nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidspartnere
Pedagogisk utviklingsarbeid
Vernepleie er en profesjon som kun finnes i Norge. For å sikre kvalitet i utdanninga og følge
utviklingen i feltet prioriteres et nasjonalt samarbeid med de andre utdanningene høyt. Det formelle
samarbeidet er nettverk på overordnet nivå, og på spesifikke fagområder som er sentrale i
utdanningen.
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•

Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen vernepleiere (NFO-VPL)

NFO-VPL er opprettet av UHR- Helse og sosial for å løse fellesfaglige problemstillinger innen
forskning og utdanning innen vernepleiefaget. Fagorganene har som formål å ivareta
institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og
nasjonal koordinering.
Dette er den nasjonale arenaen og hvor fagligledelse og vitenskapelige representanter fra
alle vernepleierutdanningene i Norge møtes.
NFO-VPL ledes av Anita Berg, førsteamanuensis ved vernepleierutdanninga i Nord.

•

•

Nasjonalt nettverk i miljøarbeid for vernepleierutdanninger

Dette er et selvorganisert nettverk drevet av utdanningene i felleskap basert på behovet for
å diskutere og utveksle faglige og pedagogiske problemstillinger innen fagområdet. Her
møtes undervisere og forskere som jobber med emner tilknyttet miljøarbeid minimum en
gang årlig. Et mål er her også å kalibrer det faglige innholdet og nivået mellom
utdanningsinstitusjonene. Alle vernepleierutdanningene i Norge er representert, og
nettverket ledes på omgang.
Nasjonalt helsefaglig nettverk for vernepleierutdanninger

Dette er et selvorganisert nettverk drevet av utdanningene i felleskap basert på behovet for å
diskutere og utveksle faglige og pedagogiske problemstillinger knyttet til helsefaget i
vernepleierutdanningen. Her møtes undervisere og forskere som jobber med emner
tilknyttet miljøarbeid minimum en gang årlig. Et mål er her også å kalibrer det faglige
innholdet og nivået mellom utdanningsinstitusjonene. Alle vernepleierutdanningene i Norge
er representert, og nettverket ledes på omgang.

Forskningsaktivitet
Oversikten viser områder der vi har etablert samarbeid utenfor utdanningen knyttet til
forskningsaktiviteten ved utdanningen.
Funksjonshemming
Funksjonshemming er et sentralt emne i vernepleierutdanning. I forskningsarbeidet på dette feltet
har vi spesielt fokus på forhold som fremmer og hemmer samfunnsdeltakelse og selvbestemmelse
for personer med funksjonsnedsettelser.
•

Forskningsgruppe ved NTNU samfunnsforskning, avdeling for Mangfold og inkludering
En bredt sammensatt forskningsgruppe med medlemmer som har bakgrunn i sosiologi,
helsevitenskap, sosialt arbeid, funksjonshemming og samfunn, pedagogikk, psykologi,
sosialantropologi og filosofi.

•

Forskningsgruppa Helse i kontekst (HEIKO), Institutt for psykisk helse, Fakultet for medisin
og helsevitenskap NTNU

•

NNFF, Norsk nettverk for funksjonshemmingsforskning.
NNFF er et flerfaglig nettverk av forskere og andre interessenter som arbeider med
forskning om funksjonshemming, funksjons-nedsettelse og marginalisering/ diskriminering.
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Helsefremming og folkehelse
Et sentralt fokus i vernepleierutdanninga er utvidet forståelse av helsebegrepet, og hvor
tilrettelegging for at man skal kunne bevare og fremme helse gjennom livsløpet og i hele
befolkningen.
•

Forebyggende og helsefremmende tiltak, forskningsgruppe ved RKBU Nord UiT,
Forskningsgruppen har som hovedmål å utvikle, evaluere og formidle kunnskap om
virksomme helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot barn og unges psykiske
helse

•

Erasmus + nettverk knyttet til prosjektet IAS, Increasing accessibility of integrated ECEC
services to support all families with young children.
Nettverket består av forskere og fagfolk fra Norge, Finland, Belgia, Slovenia og
Polen.

•

FOU gruppe i Program for folkehelsearbeid i Trøndelag
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern MidtNorge, Kompetansesenter rus - Midt-Norge, Nord universitet, NTNU HUNT
forskningssenter, NTNU Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap,
Trøndelag Forskning og utvikling, NTNU Samfunnsforskning

•

Mangfold og inkludering, forskningsgruppe ved NTNU samfunnsforskning.
En bredt sammensatt forskningsgruppe med medlemmer som har bakgrunn i sosiologi,
helsevitenskap, sosialt arbeid, funksjonshemming og samfunn, pedagogikk, psykologi,
sosialantropologi og filosofi.

Recovery og meningsfulle aktiviteter
Recovery er satt på dagsorden innen psykisk helsearbeid nasjonalt så vel som internasjonalt de siste
tiårene. Recovery ses som individuell og sosial prosess med fokus på hvordan leve gode og
meningsfulle liv til tross for de utfordringer personene måtte ha. Å ha tilgang til allmenne
menneskerettigheter og reell mulighet for medborgerskap, ses som essensielt for at
recoveryprosesser kan skje. Vernepleiere vil i fremtidens helse- og sosialtjenester få en sentral rolle i
hvordan fagpersoner kan bidra til å støtte opp under recovery prosess hos personer med psykiske
funksjonsnedsettelser. Å legge til rette for meningsfulle aktiviteter og samfunnsdeltakelse er en måte
å jobbe sammen med mennesker som av ulike årsaker har havnet i en utenfor posisjon i samfunnet.
•

Arts Health - Early Career Research Network.
Et internasjonalt nettverk for unge forskere innen kunst og helse.

•

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.
Kompetansesentret er et partnerskap mellom HUNT forskningssenter, Helse Nord- Trøndelag
HF, Levanger kommune, Trøndelagfylkeskommune og Nord universitet.

•

Yale University, Department of Psychiatry, Program for Recovery and Community Health ved
professor Larry Davidson

•

University of Nottingham, Faculty of Medicine & Health Sciences, ved førsteamanuensis
Theodore` Stickley
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•

NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Institutt for pedagogikk og livslang
læring ved professor Ottar Ness.

•

NAPHA, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
NAPHA er et nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene.
Sentret er en avdeling i NTNU Samfunnsforskning.

Velferdsteknologi
Økt bruk av velferdsteknologi har fått en sentral plass i styringsdokumenter på helse og
omsorgsfeltet. Det skal bidra til mer bærekraftige tjenester på systemnivå og mestring,
selvstendighet og sosial kontakt på individnivå. Vi er opptatt av hvilke muligheter og utfordringer
som oppstår for de som skal ta i bruk ny teknologi for å hindre sosial isolasjon. Hvordan fungerer
teknologien i menneskers hverdagsliv?
•

Forskningsgruppa Welfare Access Through Technology (WATT), OSLOMET

Tverrfaglig og tverrfakultær forskergruppe, forankret i fakultet for samfunnsvitenskap.
Forskningsgruppa samarbeider også med SIFO ved forskningsinstitutt ved Senter for velferdsog arbeidslivsforskning, gründerselskapet No Isolation og Oslo kommune.

Inkluderende forskning
Det er stadig større fokus på brukerinvolvering i forskning. En av de gruppene som i svært liten grad
har vært invitert til å delta i forskningsprosessen er mennesker med utviklingshemming. Over mange
år har vernepleierutdanninga jobbet sammen med andre utdanningsinstitusjoner i prosjekter der
mennesker med utviklingshemming tar aktiv del i forskningsprosessen. Dette arbeidet har blant
annet ført til at det ble etablert et nasjonalt nettverk for inkluderende forskning.
•

Nettverk for inkluderende forskning sammen med mennesker med utviklingshemming.

Nettverket er bredt sammensatt og består av

Forskere fra universitet og høgskolesektoren i Norge fra Nord, HIOF, UiT, HINN,
NTNU, USN, HIOA, HIM, VID, HVL.
Internasjonale forskere fra University of Southampton og Catholic University of
Applied Sciences Freiburg
Kommuner, sykehus og videregående skoler; Ålesund kommune, Oslo
universitetssykehus, Nedre Eiker kommune, Hellerud vgs.
Nasjonale kompetansesentre; RHAB, NAKU, Aldring og helse
Fagorganisasjoner; Felles organisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer,
vernepleiere og velferdsvitere.
Nettverket ledes av Gunn Eva Solum Myren, førsteamanuensis ved Nord universitet.
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(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha
relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.
For å kvalitetssikre gjennomføringen av praksis har vi en faglig praksiskontakt i 20% stilling. Den
faglige praksiskontakten er kontaktperson for studenter, administrasjon, fagansatte og praksisfeltet
når det gjelder praksis i vernepleierutdanninga. Funksjonen har også ansvaret for å kvalitetssikre
praksisplassene i samarbeid med praksiskoordinator i administrasjonen. Videre jobber
praksiskontakten med å utvide nettverket med praksisplasser i deler av tjenesteapparatet som de
generelle samarbeidsavtalene ikke dekker. De siste to årene har utdanningen drevet et
praksisprosjekt for å se på hvordan utdanningen og praksisfeltet kan samarbeide for å legge til rette
for at praksis er en god læringsarena.
Det er den faglige praksiskontakten og praksiskoordinator i administrasjonen fordeler praksisplasser
til studentene i samarbeid med emneansvarlige, med fokus på praksisemnets læringsutbytter og
studentenes individuelle læringsprosess.
Praksisprosjektet er et treårig prosjekt der inneværende år er siste år med fokus på evaluering.
Erfaringene fra praksisprosjektet vil bli tatt inn i arbeidet med implementering av nye praksisemner. I
praksisprosjektet har praksisplassene levert en beskrivelse av praksisplassen med fokus på hva
studentene kan få erfaring med ved å ha praksisstudier hos dem. Dette har ført til at praksisplassene
har blitt mer bevisst på egen rolle som læringsarena, og gitt ansatte ved universitetet bedre innsikt i
hva de ulike praksisstedene kan tilby studentene. En av erfaringene er at det er nyttig med
møtepunkter for studenter, fagansatte og praksisveiledere i forkant av praksisperiodene for å avklare
arbeidsformer og læringsutbytter i emnet. Det har vært fokus på veilederens rolle og formell
veiledningskompetanse i prosjektet. Veileder og student skriver en kontrakt der veilederens
kompetanse og erfaring synliggjøres. Veiledningskompetanse er et område som løftes fram som et
satsningsområde i utdanninger med praksis 4 det må jobbes videre med. Forskrift om felles
rammeplan for helse- og sosialfag (vedlegg 1) §3 Praksisstudier sier følgende: Praksisveileder skal ha
relevant faglig kunnskap og bør som hovedregel ha formell veiledningskompetanse. Fakultetet tilbyr
Veiledningspedagogikk for helse og sosialfag på 10 studiepoeng som veilederne oppfordres til å søke
på. Tabell 8 viser oversikt over praksisveiledere og deres formelle kompetanse og erfaring.
Fagmiljøet på vernepleierutdanninga har samlet sett bred erfaring fra praksisfeltet. Alle ansatte har
erfaring fra arbeid med mennesker som på ulike måter har hatt behov for bistand. Eksempler på
dette er arbeid i psykisk helsevern, saksbehandling i Nav, faglig ledelse av helse- og omsorgtjenester,
tilrettelegging for deltakelse i arbeidslivet, rusomsorg, tjenester gitt i hjemmet, fritidstilbud,
avlastningstjenesten, skole, kommunalt psykisk helsearbeid. De ansattes erfaring fra arbeid innenfor
feltet vi utdanner til har betydning for hvordan vi tilrettelegger for læring for studentene og i
samhandling med praksisfeltet. For å fortsette å holde kontakten med de tjenestene vi utdanner til
driver vi ulike samarbeidsprosjekter sammen med studenter og praksisfeltet. Eksempler på slike
prosjekter:

4

Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning.
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Hybelkokkskolen

Samarbeidsprosjektet «Næring for læring» mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag avd. for helsefag og
Midtre-Namdal samkommune. Prosjektet ble gjennomført ved Namdalseid- og Statland skole våren
2014, med mål om å øke praktiske ferdigheter og bevissthet rundt eget kosthold for
ungdomsskoleelever som flytter tidlig hjemmefra og på hybel for å ta videregående utdanning. To
andreårs studenter ved vernepleierutdanningen deltok i utvikling og utprøving av
undervisningsopplegg i faget mat og helse sammen med faglærere fra de involverte skolene.
Prosjektet var ledet av Anita Berg.

SARBU

SARBU var et utviklingsprosjekt som HiNT avdeling helsefag og HiNT avdeling for lærerutdanningen
gjennomførte i Overhalla kommune. Prosjektet ble gjennomført av dosent Oddbjørn Johansen og
høyskolelektor Ingunn Skjesol Bulling fra avd. helsefag, og høyskolelektor Endre Kanestrøm fra
avdeling for lærerutdanning. Prosjektet har hatt fokus på kunnskapsutvikling i praksis, og tema har
vært «Barn og unge med sammensatte hjelpebehov». Prosjektet gikk over fire år i perioden 2009 til
2012, og involverte mange av de ansatte i Overhalla kommune. Ansatte i kommunen fikk tilbud om å
ta to emner utviklet med bakgrunn i hva prosjektet avdekket av kunnskapsbehov. Etter
prosjektperioden har Overhalla kommune utviklet en kompetansemodell for utdanning av
koordinatorer som også har vært modell for andre utdanningsprogram som pågår i flere kommuner i
den nordlige delen av fylket. Prosjektet hadde en praktisk tilnærming til innovasjonsbegrepet, og er
et eksempel på det Melding til Stortinget nr. 13 2011 – 2012 Utdanning for velferd trekker frem som
en målsetning: «Godt samspill og samarbeid mellom utdanning, forskning og arbeidsliv er nødvendig
for å sikre kunnskapsbasert tjenesteutøvelse og bedre tjenester gjennom videreutvikling og
innovasjon».

Mitt hjem min arbeidsplass

Dette prosjektet har arbeidet med utfordringer knyttet til å motta og å yte offentlige tjenester i
private hjem. Prosjektet har vært gjennomført i perioden 2010 til 2014 som et samarbeidsprosjekt
mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Molde, og Senter for
Omsorgsforskning i Midt-Norge. En ansatt ved vernepleierutdanningen har deltatt i prosjektgruppen
sammen med tre personer med utviklingshemming, en ansatt fra hver vernepleierutdanningene i
Molde og Trondheim og en ansatt ved Senter for Omsorgsforskning. I prosjektet er det utviklet en
opplæringspakke med seks videovignetter og et tilhørende arbeidshefte. Materialet er lagt ut til
gratis deling på nettsidene til flere brukerorganisasjoner og kompetansetjenester. Dette materialet
er utarbeidet av prosjektgruppen, dramatisert av Teater nonSTOP, et profesjonelt teater der
skuespillerne har utviklingshemming, og prøvd ut blant personer med utviklingshemming,
kommunalt ansatte tjenesteytere og vernepleierstudenter i Midt-Norge.
Prosjektet har også hatt fokus på medforskning, kalt følgeprosjekt, og har beskrevet mål for den
delen av arbeidet: Følgeprosjektet som omhandler forskningsprosessen har som mål å kunne
beskrive viktige faktorer i forskningsprosessen, herunder både suksessfaktorer og mulige
utfordringer. Hovedmålet er at det deltagende forskningsdesignet fungerer på en reel måte i hele
prosessen. Dette arbeidet har vært banebrytende nasjonalt og vært den direkte forløperen til
Nasjonalt nettverk om inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming.
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Fagmiljøet har over mange år jobbet med prosjekter i samspill med brukere, tjenesteytere og
studenter som en måte å sikre kobling mellom fagutvikling, forskning og undervisning. Dette har gitt
god kjennskap til praksisfeltet vi sender våre studenter til, ny kunnskap som gir bedre undervisning
og etter hvert har vi også publisert artikler, bokkapitler og læringsmateriell som gjør at kunnskapen
når ut i fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt.

Vedlegg til krav til fagmiljø:

Vedlegg nr.

Publikasjonsliste

7

Utfyllende bestemmelser om utdanningsfaglig kompetanse
Mandat for faggruppeleder

8
9

Mandat for Studieprogramansvarlig

10

Cv’er for fagmiljøet

11
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ENDELIG HANDLINGSPLAN 2019-2022 FOR UTDANNINGSUTVALGET OG
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Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner framlagte forslag til endelig handlingsplan med tilhørende
tiltaksplan for 2019-2020 med siste justeringer framkommet i møte.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Det vises til Utdanningsutvalgets møte 28.02.2019 og sak 10/2019 hvor førsteutkast til
handlingsplan 2019-2022 for Utdanningsutvalget ble lagt fram., samt møte 12.09.2019 og
sak 37/2019 hvor justert utkast ble lagt fram.
Framlagt versjon av handlingsplanen er justert etter gjennomgangen på sistnevnte møte
samt sak på samme møte som omhandlet oppfølging av råd fra sakkyndig komite i
forbindelse med evaluering av systematisk arbeid med kvalitet (sak 36/2019 på samme
møte).
Handlingsplanen har et tidsperspektiv på 4 år i tillegg tile en tiltaksplan for perioden 20192020. Denne er i stor grad satt opp i tråd med de aktiviteter som pr i dag er gjennomført
allerede, er igangsatt og krever videre oppfølging eller snarlig skal igangsettes.
Utdanningsutvalget alene vil ikke være ansvarlig for alle hovedmål, delmål og tiltak. Flere av
disse vil kreve oppfølging enten sammen med andre eller i regi av andre, men utvalget bidrar
med viktig støtte.
Vedlegg:
Handlingsplan med tilhørende tiltaksplan – versjon 11.11.2019
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Handlingsplan 2019-2022 for Utdanningsutvalget med tiltaksplan
Versjon 11.11.2019 (til UU møte 18.11.2019)

Figur: Studentens læringsbane og hva som virker inn på den. Kilde NOKUT 2018.

Ovennevnte NOKUT figur, som illustrerer studentens læringsbane på veien gjennom utdanningsløpet, har gitt
inspirasjon til utforming av denne handlingsplanen. Studentenes startkompetanse er det de har med seg inn på
universitet; generell studiekompetanse for de yngste studentene eventuelt høyere utdanning og jobberfaring for
unge og voksne studenter. Underveis i utdanningsløpet er det flere forhold som påvirker studentens læring;
hvordan utdanningen (studieprogrammet) er designet og hvordan det ivaretas av studieprogramledelsen,
undervisernes utdanningsfaglige kompetanse og samspillet med arbeidslivet. Alt dette påvirker studentens totale
læringsutbytte, som er den samlede kompetanse og de kvalifikasjoner som studenten har oppnådd når
utdanningsløpet er fullført.
Handlingsplanen inneholder egne mål for de nevnte elementene, og består av følgende deler:
• Overordnet mål for Utdanningsutvalget
• Mål 1 – Kultur for kvalitet i systematisk kvalitetsarbeid
• Mål 2 – Kvalitet i utdanningsdesign (studieprogramdesign) og utdanningsledelse
• Mål 3 – Kvalitet i utdanningsfaglig kompetanse
• Mål 4 – Kvalitet i samspillet med arbeidslivet
• Mål 5 – Kvalitet i internasjonalisering
• Mål 6 – Kvalitet for studentenes læringsutbytte etter gjennomført utdanning
Sakkyndig komite som gjennomførte evaluering av universitets systematisk arbeid med kvalitet, har gitt noen råd
om forbedringer, som er sammenfallende med delmål og tiltak i denne handlingsplanen. Dette framgår nedenfor.
• Råd 1 (styrke den skriftlige dokumentasjonen)
• Råd 6 (skape bedre balanse mellom kildene i kvalitetsarbeidet; arbeidslivsrelevans og eksterne fagpersoner)
• Råd 7 (tydeliggjøre hvordan studentens praksis kvalitetssikres)
• Råd 8 (arbeide med erfaringsdeling på tvers i organisasjonen)
• Råd 11 (styrke de systematiske arbeidet med å heve undervisernes kompetanse innen teknologiske og
didaktiske virkemidler)
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Overordnet mål for Utdanningsutvalget:
Utdanningsutvalget vil styrke arbeidet med utdanningskvalitet ved Nord universitet.

Mål 1 – Kultur for kvalitet i systematisk kvalitetsarbeid:
Utdanningsutvalget vil arbeide for å utvikle og synliggjøre en kultur for kvalitet i forhold til utdanning ved Nord
universitet gjennom systematisk arbeid med kvalitet.

Delmål til mål 1
Utdanningsutvalget vil:
1.1 Arbeide for økt fokus på dokumentasjon av
utdanningskvalitet, herunder legge til rette
for tilgang til, utførelse, formidling og
arkivering av enkel og god dokumentasjon
for ulike forhold for aktuelle parter.
(Samsvarer med råd 1 fra sakkyndig komite;
styrke skriftlig dokumentasjon)
1.2 Arbeide for økt fokus på oppfølging av
vedtak som berører utdanningskvalitet,
herunder legge til rette for at beslutninger
om utdanningskvalitet faktisk blir fattet,
formidlet, fulgt opp og arkivert på en god og
tilgjengelig måte for aktuelle parter, eks.
universitetsledelse, fakultetsledelse, SPA,
emneansvarlige, øvrige kolleger i fagmiljøet,
administrasjonen og ikke minst studentene
samt omverden i aktuelle tilfeller.
1.3 Arbeide for godt samarbeid og samspill med
studentene.

Tilhørende tiltaksplan for perioden 2019-2020
1.1.1

Videreutvikle aktuelle deler av
kvalitetssikringssystemet, eksempelvis
dokumentasjon av emneevaluering og
oppfølging av denne.

1.2.1

Følge opp viktige saker behandlet av
Utdanningsutvalget (når rektor har tatt
beslutning i saken), med egen
informasjon til aktuelle parter og
nyhetssaker på intranett i aktuelle
tilfeller. Eksempelvis godkjente
vurderingsformer.

1.3.1

Etablere Utdanningsfaglig utviklingsseminar, som en fast arena for
universitetsledelse og studenttillitsvalgte.
Utvikle og implementere mentorordning
for studentene fra høst 2020.
I forkant av gjennomføring av
Studiebarometeret kjøre egen
informasjonskampanje rettet mot både
studieprogramansvarlige, studenttillitsvalgte og studentene.
Behandle egen sak i utvalget om de
aktuelle studieprogrammene, og følge
opp fakultetets arbeid med aktuelle
studieprogram.
Gjennomføre årlig Utdanningsseminar
for alle studieprogramansvarlige (SPA)
og studieledere med fokus på kultur for
kvalitet og aktuelle tema. Gjennomføres
høst (bl.a. 2. og 3/10-19).
Utvikle introduksjonskurs for nye SPA,
som samtidig er oppfriskningskurs for
erfarne SPA. Nettbasert. (under utvikling)
Gjennomføre temabaserte seminarer
innenfor aktuelle tema. Eksempelvis
internasjonalisering. Gjennomføres vår.
Seminarene dokumenteres, og skal være
tilgjengelig på en eller annen måte i
etterkant (for gjenbruk).

1.3.2
1.4 Arbeide for høy studentdeltakelse i
Studiebarometeret, for på denne måten å
sikre tilbakemelding på studieprogrammenes kvalitet, og kunne iverksette
treffsikre kvalitetsforberedende tiltak.
1.5 Arbeide for at studieprogrammer som får
lavere score enn gjennomsnittlig på
Studiebarometeret, følges opp særskilt.

1.4.1

1.6 Arbeide for at studieprogramansvarlige
(SPA) blir godt kjent med rollen sin og
tilhørende oppgaver og ansvar, og ivaretar
dette på en god måte både overfor
universitetsledelse, fakultetsledelse,
emneansvarlige, øvrige kolleger i fagmiljøet,
administrasjonen og ikke minst studentene.
Dette gjelder også SPA for doktorgradene.

1.6.1

(Samsvarer med råd 8 fra sakkyndig komite;
arbeide med erfaringsdeling på tvers i
organisasjonen)

1.6.3

1.5.1

1.6.2
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Fortsettelse - Delmål til mål 1
Utdanningsutvalget vil:
1.7 Arbeide for at akkreditering av nye
studieprogram skjer gjennom en prosess,
som innebærer fokus på god kvalitet, der
også studenter deltar og ekstern
fagekspertise innhentes på aktuelle
områder.
(Samsvarer med råd 6 fra sakkyndig komite;
arbeidslivsrelevans og eksterne fagpersoner)

Tilhørende tiltaksplan for perioden 2019-2020
1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.8 Arbeide for at reakkreditering av
eksisterende studieprogram skjer gjennom
en prosess, som innebærer fokus på god
kvalitet, der også studenter deltar og
ekstern fagekspertise innhentes på aktuelle
områder.
(Samsvarer med råd 6 fra sakkyndig komite;
arbeidslivsrelevans og eksterne fagpersoner)

1.8.1

1.8.2

1.8.3
1.8.4

1.8.5

1.9 Arbeide for at også doktorgradene
kvalitetssikres gjennom reakkreditering med
prosess som innebærer fokus på god
kvalitet.
1.10 Arbeide for godt samspill med fakultetenes
lokale Utdanningsutvalg.

1.9.1

1.9.2

Etablere og oppdatere egen webside på
intranett (ressursside) om akkreditering
og reakkreditering (etablert 25/1-19).
Oppdatere egne retningslinjer for
etablering og akkreditering av nye
studieprogrammer, som innebærer krav
om ekstern fagekspertise
(i kraft fra 6/2-19).
Følge opp akkrediteringsarbeidet på
fakultetene gjennom tidlig tildeling av
saksbehandlere til sentralt UU / rektor.
Formidle gode eksempler, både på
enkeltområder og hele akkrediteringssøknader.
Etablere og holde oppdatert egen
webside på intranett (ressursside) om
akkreditering og reakkreditering.
Etablert 25/1-19.
Oppdatere egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende
studieprogrammer som innebærer krav
om ekstern fagekspertise
(i kraft fra 6/2-19).
Gjennomføre felles oppstartsamling for
reakkrediteringsarbeidet (28/1-19).
Følge opp reakkrediteringsarbeidet på
fakultetene gjennom tidlig tildeling av
saksbehandlere til sentralt UU / rektor.
Formidle gode eksempler, både på
enkeltområder og hele reakkrediteringssøknader.
Samarbeide med eller bistå
Forskningsutvalget med reakkreditering
av minst ett doktorgradsprogram i 2020.
Etablere god dialog gjennom fast
representasjon i sentralt UU ved
prodekan utdanning (som leder lokalt
Utdanningsutvalg) og fast observatør ved
sekretær for lokalt UU. Møteprotokoller
utveksles.
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Mål 2 – Kvalitet i studieprogramdesign og utdanningsledelse:
Utdanningsutvalget vil arbeide for at alle gradsprogrammer har god kvalitet på studieprogramdesign og fokus på
studentenes læringsutbytte både for de enkelte deler av programmet og helheten.

Delmål til mål 2
Utdanningsutvalget vil:
2.1 Arbeide for at alle gradsprogram har
utdanningsledere, som er genuint opptatt av
kvalitet i utdanning med fokus på emneansvarlige og studentene.
2.2 Arbeide for at alle gradsprogram har god
sammenheng mellom de enkelte emnene, med
god faglig progresjon, og dersom aktuelt tilbud
om faglige fordypinger/spesialiseringer, som
samlet gir et helthetlig godt studietilbud.
2.3 Arbeide for at alle emner har god sammenheng
mellom læringsutbytte, undervisning og
vurdering.

2.4 Arbeide for at studentene møter et faglig
oppdatert studietilbud, der digitalisering og
innovasjon kombineres med tradisjonell
pedagogikk.
(Samsvarer med råd 11 fra sakkyndig komite;
heve undervisernes kompetanse innen
teknologiske og didaktiske virkemidler)

2.5 Arbeide for at studentene opplever inkludering
både i sosialt miljø og akademisk miljø.
2.6 Arbeide for at gjennomstrømmingen i
gradsprogrammer øker ved at flere studenter
gjennomfører på normert studietid, alternativt
gjennomfører på fastsatt tid for deltidsstudier.

Tilhørende tiltaksplan for perioden 2019-2020
Samme tiltak som for delmål 1.6 om SPA (dvs.
årlige Utdanningsseminar, introduksjonskurs nye
SPA og temabaserte seminarer).
Samme som tiltak til delmål 1.7 om etablering og
akkreditering nye studieprogram og delmål 1.8 om
reakkreditering av eksisterende studieprogram
(dvs. webside, retningslinjer, oppstartseminar,
tildeling saksbehandler og gode eksempler).
Samme som tiltak til delmål 1.7 om etablering og
akkreditering nye studieprogram og delmål 1.8 om
reakkreditering av eksisterende studieprogram
(dvs. webside, retningslinjer, oppstartseminar,
tildeling saksbehandler og gode eksempler).
2.4.1 Bidra til at undervisere er kjent med
kompetanse og tilbud fra Kompetansesenter
for læring og teknologi (KOLT);
https://iktblogg.nord.no/about/
2.4.2 Kartlegge behovet for og bruken av digitale
løsninger i undervisningen (gjøres av
Nordlandsforskning på oppdrag fra IT og
KOLT), og benytte dette som grunnlag for
videreutvikling av digitale løsninger.
Samme tiltak som 1.3.2 (igangsette mentorordning
for studenter).
2.6.1 Etablere og gjennomføre eget
gjennomstrømmingsprosjekt (opprinnelig
navn; forbedring av gjennomstrømming på
masterprogrammene). Igangsatt vår 2019.
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Mål 3 – Kvalitet i utdanningsfaglig kompetanse:
Utdanningsutvalget vil arbeide for å heve underviserne utdanningsfaglige kompetanse.

Delmål til mål 3
Utdanningsutvalget vil:
3.1 Arbeide videre med ordning for systematisk
pedagogisk kompetanseheving hos
undervisere, herunder sikre tilbud om årlige
basiskurs og følge opp slik at alle undervisere
som mangler basiskompetanse har dette innen
2 år etter tilsetting.
3.2 Arbeide videre med utvikling av og
implementering av dokumentasjon av
pedagogisk arbeid.

3.3 Arbeide videre med utvikling av og
implementering av pedagogisk
meritteringsordning
3.4 Arbeide for at alle undervisere har god
kompetanse om IKT i undervisning og læring
(Samsvarer med råd 11 fra sakkyndig komite;
heve undervisernes kompetanse innen
teknologiske og didaktiske virkemidler)

Tilhørende tiltaksplan for perioden 2019-2020
3.1.1. Ta initiativ til økt kapasitet for Basiskurs UHped, slik at målet om basiskurs innen 2 år etter
tilsetting kan innfris.

3.2.1 Utforme egne utfyllende bestemmelser
om utdanningsfaglig kompetanse, som
grunnlag for ansettelse og opprykk i
undervisnings- og forskerstillinger (samarbeid
med Personalavdeling, i kraft fra 1/9-19)
3.2.2 Utforme pedagogisk CV med tilhørende
veileder (samarbeid med Personalavdeling,
KOLT og pedagogisk nettverk)
3.2.3 Etablere og igangsette pedagogisk nettverk.
Nettverk etablert, mandat utviklet og leder
avklart (sistnevnte august -19).
3.2.4 Etablere og holde oppdatert egen webside på
intranett (ressursside) om utdanningsfaglig
kompetanse, dokumentasjon av slik
kompetanse, kurstilbud, pedagogisk nettverk
samt oversikt over aktuelle arbeidsgrupper
innenfor området.
3.3.1. Etablere og igangsette arbeidsgruppe som
ferdigstiller ordning for merittering av
fremragende undervisere, og implementere
ordningen fra 2020. Arb.gr. etablert 2018(?)
Samme som tiltak 2.4.1 (kjent med KOLT):
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Mål 4 – Kvalitet i samspillet med samfunnet
Utdanningsutvalget vil arbeide for større oppmerksomhet på samfunn- og arbeidsliv, og samspill med aktuelle
parter for det enkelte studieprogram.

Delmål til mål 4
Utdanningsutvalget vil
4.1 Arbeide for tett kobling til samfunns- og
arbeidsliv, som konkret bidrar til utvikling av
studieprogrammene og derigjennom
ettertraktede kandidater etter endt utdanning.
(Samsvarer med råd 6 fra sakkyndig komite;
arbeidslivsrelevans og eksterne fagpersoner)

4.2 Arbeide for at studieprogrammer med
obligatorisk praksis har godt faglig samspill
med praksisstedene, herunder kvalitetssikring
på forhånd, underveis og etter gjennomført
praksis.
(Samsvarer med råd 7 fra sakkyndig komite;
tydeliggjøre krav til kvalitet i studentenes
praksis)
(Samsvarer med råd 8 fra sakkyndig komite;
arbeide med erfaringsdeling på tvers i
organisasjonen)

Tilhørende tiltaksplan for perioden 2019-2020
4.1.1 Etablere studieprogramråd for alle
gradsprogrammer og årsstudier med
representanter fra samfunns- og arbeidsliv
(både praksisfeltet og akademisk nivå).
4.1.2 Etablere felles mandat for studieprogramråd
(rektorvedtak) etter modell fra eksempelvis
NTNU;
https://innsida.ntnu.no/wiki//wiki/Norsk/Studieprogramr%C3%A5d
4.2.1 Etablere og igangsette eget praksisprosjekt for
Nord universitet. (Oppdrag fra rektor med
bakgrunn i dialogmøter med fakultetene vår
2019. Forsiktig oppstart høsten 2019).
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Mål 5 - Kvalitet i internasjonalisering
Utdanningsutvalget vil arbeide for å støtte opp om universitetets strategi for internasjonalisering i utdanning, for
å øke kvaliteten på dette området.

Delmål til mål 5
Utdanningsutvalget vil
5.1 Arbeide for at alle gradsprogram har definert
mobilitetsvindu, strategiske partneravtaler og
konkrete tilbud om utvekslingsopphold som er
faglig(e) relevant(e).
(Samsvarer med råd 8 fra sakkyndig komite;
arbeide med erfaringsdeling på tvers i
organisasjonen)

5.2 Arbeide for at både studieprogramansvarlig og
studierådgiver kan veilede og engasjere i
forhold til utvekslingsopphold.

5.3. Arbeide for at alle gradsprogram også har
definert konkrete faglig(e) relevant(e) tilbud for
innreisende studenter fra samarbeidspartnere.

Tilhørende tiltaksplan for perioden 2019-2020
5.1.1 Kartlegge gradsprogrammenes mobilitetsvindu
og følge opp der dette ikke er tilfredsstillende
(med sak til UU vår 2020).
5.1.2 Publisere utfyllende og god informasjon på web
(programbeskrivelsen).
5.1.3 Oppfordre til deltakelse på Internnasjonaliseringsseminar for SPA (arrangeres
3/12-2019 av Internasjonalt utvalg).
5.1.4 Bidra til koordinering mellom sentralt
Utdanningsutvalg og Internasjonalt utvalg.
5.2.1 Studieprogramansvarlig i særlig grad, men også
studieveileder, må være/må bli godt kjent med
partnerinstitusjon(er), aktuelle fagpersoner og
emneportefølje. (Erasmus + for ansatte?).
5.2.2 Studenter som har gjennomført vellykket
utvekslingsopphold må formidle sine erfaringer
til aktuell studentgruppe. Fysisk men også
digitalt (for gjenbruk).
5.3.1 Øke andel emner som undervises på engelsk.
5.3.2 Utvikle eventuelt øke antall semesterpakker
for innreisende studenter.
5.3.2 For studieprogram med praksis; tilrettelegge
for praksismuligheter for innreisende
studenter.
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Mål 6 – Kvalitet i studentenes læringsutbytte etter endt utdanning:
Utdanningsutvalget vil arbeide for å støtte opp om forhold som er viktige for at studentene skal oppleve konkret
kvalitet i sine studier ved universitetet.

Delmål til mål 6
Utdanningsutvalget vil
6.1 Arbeide for at studentene er gode kandidater
for arbeids- og samfunnsliv samt videre
utdanning.
(Samsvarer med råd 6 fra sakkyndig komite;
arbeidslivsrelevans og eksterne fagpersoner)

6.2 Arbeide for at studentene opplever nytten av å
gi tilbakemelding gjennom nasjonale og lokale
kvalitetsundersøkelser, som blant annet
Studiebarometeret og emneevalueringer.
6.3 Arbeide for at erfaring og forskning fra
universitetets Sentre for fremragende
utdanning (som begge er et samarbeid med
NTNU) kommer studentene til gode gjennom
mer studentaktiv undervisning.
6.4 Arbeide for at alle forhold omkring eksamen
digitaliseres i økende grad.

Tilhørende tiltaksplan for perioden 2019-2020
6.1.1 Gjennomføre jevnlig kandidatundersøkelser,
og melde tilbake resultater til fakultetsledelse
og studieprogramansvarlige (gjennomføres vår
2020).
6.1.2. Etablere studieprogramråd for alle
gradsprogrammer og årsstudier med
representanter fra samfunns- og arbeidsliv
(både praksisfeltet og akademisk nivå).
Samme tiltak også til mål 4.
6.2.1 Ved gjennomførte undersøkelser, skal disse
gjennomgås. Det orienteres om oppfølging og
ved behov diskuteres andre tiltak med
studentene.
6.3.1 Workshop med sentrene på Utdanningsseminar 2019 (målgruppe studieprogramansvarlige).
6.3.2 Utvikle og gjennomføre ulike kurs om
studentaktiv undervisning, både fysisk og
nettbasert.
6.4.1 Øke andelen digitale skoleeksamener.
6.4.2 Utvikle og implementere forbedrede digitale
rutiner for innlevering av eksamensoppgaver,
sensorveiledning, registrering av sensur, gi
begrunnelse for sensur og behandle klage på
sensur.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

19/03627-1
Levi Gårseth-Nesbakk
Jan-Atle Toska
Møtedato
18.11.2019

KURSOPPLEGG FOR STUDIEPROGRAMANSVARLIGE (SPA)
Forslag til vedtak:
Prorektor for utdanning ferdigstiller et kursopplegg for de studieprogramansvarlige ut fra
innspill som framkom i møtet.
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Sammendrag
Det skal etableres kurs for de studieprogramansvarlige innen utgangen av 2019. Etter
diskusjon i Utdanningsutvalget etableres det et kursopplegg.
Saksframstilling
Bakgrunn
I ledelse og forvaltning av universitetets studieprogram har de studieprogramansvarlige en
nøkkelrolle. I beskrivelsen av roller og ansvar i kvalitetssikring av utdanningene gis SPAene
følgende omfattende ansvarsbeskrivelse:
• SPA har ansvar for å utarbeide og oppdatere studieplan, og sikre kvalitet og
studieprogramdesign iht. Studietilsynsforskriften §§ 2-2 og 2-3.
• SPA har ansvar for å gjennomføre evalueringer som beskrevet i kvalitetssystemet, og
innhente informasjon fra relevante kilder.
• SPA skal iverksette kvalitetshevende tiltak ved behov, som følge av mottatt informasjon.
• SPA har sammen med faggruppeleder og dekan, ansvar for at studieprogrammet har høy
internasjonal kvalitet.
• SPA har ansvar for at det er et mobilitetsvindu i studieprogrammet.
• SPA skal etablere arenaer for å diskutere programmets utvikling, slik at fagmiljøet føler
eierskap til programmet.
• SPA har ansvar for å legge til rette for tverrfaglighet og samspill med arbeidslivet, tilpasset
utdanningens egenart og læringsutbytte.
• SPA skal legge til rette for at hele fagmiljøet bruker de mulighetene digitaliseringen gir til å
heve kvaliteten i utdanningen.
• SPA skal årlig utarbeide studieprogramrapport som innspill til fakultetets kvalitetsrapport.
• SPA har sammen med studierådgivere/studieveiledere og andre i administrasjon, et ansvar
for samhandling og arbeidsflyt i kvalitetsarbeidet tilknyttet studieprogrammet.
• SPA må samarbeide med studiestedskoordinator/studieleder for å avklare ansvarsdeling i
kvalitetsarbeidet, der disse rollene er involvert.
• SPA skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle
kvalitetskulturen på studieprogrammet.
For å støtte SPAene i deres virke er det bl.a. gjennomført årlig et utdanningsseminar de siste
fire årene. I forbindelse med tilsynet med universitetets kvalitetsarbeid kom det opp et
innspill om å innføre programråd for de enkelte studieprogrammene for å støtte den enkelte
SPA.
Videre må universitetet utvikle kursopplegg for SPAene, i tillegg til de årlige seminarene.
Dette ble også diskutert på årets utdanningsseminar på Steinkjer.
Nedenfor gis det en skisse til et todelt opplegg med to kurs, som et utgangspunkt for
diskusjon i Utdanningsutvalget.
Drøfting
Det utvikles to kurs for SPAene, hver på 1 ½-2 dager. Første dag vil være en del
presentasjoner om utvalgte tema, mens andre dag vil være gruppearbeid, workshop,
diskusjoner ut fra den virkelighet som SPAene befinner seg i som utdanningsledere. For
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presentasjon av tema kan en vurdere nettstøttede ressurser og kommunikasjon som et
alternativ til fysiske møter, men den andre dagen bør være fysisk.
Kurs 1: SPA som lederrolle og den formelle konteksten
Tema som presenteres og diskuteres:
•
•
•
•
•

Utdanningsledelse på programnivå – utfordringer og muligheter
De formelle rammene: Studieprogrammet som element i lov- og regelverk
Kvalitetskrav i KD og NOKUTs forskrifter
Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet
Den studieprogramansvarliges rolle i kvalitetsarbeidet

Kurs 2: SPA som ansvarlig for faglig og pedagogisk kvalitet
•
•
•

Studieprogramdesign: Om læringsutbytte, pensum/emnesammensetning,
undervisning og vurderingsformer, og sammenhengen mellom disse
Planlegging av undervisning og vurdering: Didaktiske grunnbegreper
Samspill for faglig og pedagogisk kvalitet: Samspill mellom SPA, emneansvarlige,
undervisere, KOLT o.a.

Kjør debatt!
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/03863-9
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
18.11.2019

KVALITETSRAPPORT FRA FAKULTETENE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar presentasjoner gitt av prodekanene i møtet til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
Prodekanene presenterer kort i møtet utfordringer og forbedringstiltak ved det enkelte
fakultet.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

19/02141-3
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
18.11.2019

UNIVERSITETSPEDAGOGISK NETTVERK - OM VIDERE ARBEID
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar informasjon gitt i møtet til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
Leder av universitetspedagogisk nettverk Elisabeth Suzen, orienterer om saken i møtet.

41/19 Konferanse om utdanning på Helgeland - 19/02613-2 Konferanse om utdanning på Helgeland : Konferanse om utdanning på Helgeland

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/02613-2
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
18.11.2019

KONFERANSE OM UTDANNING PÅ HELGELAND
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar informasjon om saken gitt i møtet til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
Studiedirektør Jan-Atle Toska informerer om saken i møtet.

01860-9 Mentorordning for studenter ved Nord universitet - om videre arbeid herunder oversendelse til lokale Utdanningsutvalg : Mentorordning for studenter ved Nord universitet - om videre arbeid herunder oversendelse til lokale Utdanningsutvalg

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/01860-9
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 18.11.2019

Møtedato
18.11.2019

MENTORORDNING FOR STUDENTER VED NORD UNIVERSITET - OM VIDERE
ARBEID HERUNDER OVERSENDELSE TIL LOKALE UTDANNINGSUTVALG
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Det vises til orienteringssak 24/2019 i Utdanningsutvalgets møte 12.09.2019, og
orienteringssak 36/2019 i forrige møte 18.10.2019.
Vedlagt er informasjon oversendt for behandling i fakultetenes lokale Utdanningsutvalg i
november måned.
Utdanningsutvalget får saken lagt fra på årets siste møte 04.12.2019 for siste innspill og råd
til rektor. Det er i tillegg lagt inn en aller siste muligheter for justering i møte med
prodekaner utdanning den 17.12.2019. Rektor skal gjøre vedtak om mentorordning innen
utgangen av året.

Vedlegg:
Notat om mentorordning oversendt fakultetene 30.10.2019
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MENTORORDNING – INFO TIL FAKULTETENE TIL BEHANDLING LOKALE UU I NOVEMBER

Innledning
Prorektor for utdanning ber fakultetene legge fram og drøfte i lokale Utdanningsutvalg (UU)
mentorordning for Nord universitet. Jeg er kjent med at fakultetene har fastsatt følgende
møtedatoer for lokale UU;
•
6. november: FSV
•
7. november: FLU
• 12. november: FSH
• 19. november: HHN
• 20. november: FBA
Ber om at tilbakemelding etter behandling i lokalt UU og innspill fra dekan oversendes til sentralt
Utdanningsutvalg, slik at saken kan behandles der på møtet 4. desember. Det betyr oversendelse
senest 22. november (hvis behov kan HHN og FBA få litt mer tid).
Det ønskes tilbakemelding på spørsmål samt og framlagte alternative modeller.

Kort om mentorordning, hvorfor og tidsplan
Nord universitet er gjennom Tildelingsbrevet 2019 (sendt 19.12.2018) pålagt oppstart av
mentorordning for studenter:
«Universitetene og de statlige høyskolene skal starte opp nye mentorordninger i 2019.
Omfang og innretning er avhengig av institusjonsstørrelse og eksisterende mentorordninger.
Institusjonene må selv vurdere hvordan mentorordningene organiseres best mulig og ved
hvilke studier det er mest hensiktsmessig i første omgang. Diku skal fremme arbeidet
gjennom dialog og erfaringsdeling med institusjonene.»
Hva er mentorordning, hvem kan være mentor og godtgjørelse?
• Mentor eller mentoring forstås gjerne som at en mer erfaren person fungerer som veileder
for en med mindre erfaring og stimulerer til læring og utvikling. Dette skjer i en fast struktur
over en bestemt periode.
• Coach, veileder og rådgiver er andre og nærliggende betegnelser på mentor.
• Det finnes ulike varianter av mentorordninger, og disse kan ha ulike målgrupper og formål.
• Grovt sett kan de likevel deles inn i 1) mentorordninger som fokuserer på integrering i
fagmiljøet, dvs utviklende mentoring og 2) mentorordninger som fokuserer på arbeidslivstilknytning, dvs karriereforberedende mentoring.
• Mentor kan gi personlig oppfølging; motivasjon, praktisk støtte og strukturering av
studiehverdagen.
• Mentor kan gi faglig oppfølging; følge opp oppgaver og innleveringer, gi faglig oppfølging
innen ett eller flere tema, være drøftingspartner med utgangspunkt i pensum
• Mentor kan være; studenter, vitenskapelig ansatte, administrative ansatte eller personer fra
arbeids- / næringsliv.
• Mentor kan være lønnet eller ulønnet.
Hvorfor mentorordning?
• Overgang fra videregående skole til høyere utdanning er krevende, og det er derfor viktig at
studentene blir raskt inkludert både faglig og sosialt, og at første året er tilpasset denne
overgangen.
• Studiebarometeret viser at studentene gir lav score på veiledning og tilbakemelding som de
får i studieløpet.
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•
•
•
•
•

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2018 viser at mange studenter savner
noen å være sammen med, og føler seg ensomme.
Frafallsproblematikk er en stor utfordring, og det er derfor viktig å redusere frafall og øke
gjennomføringen. God faglig og sosial integrering fra første dag er avgjørende for å redusere
frafall og styrke gjennomføringen.
Usikkerhet og uklarhet rundt fremtidig yrkesliv og hvordan få best læringsutbytte på
studieprogrammet utløser behov for å øke studentenes læringskompetanse og faglige
motivasjon.
Godt læringsmiljø har stor betydning.
Det forventes at mentorordninger kan bidra til å styrke kvaliteten i høyere utdanning og føre
til bedre læring og fullføring.

Tidsplan
Det har orientert om Mentorordning i sentralt Utdanningsutvalg på møte 12.09.2019
(orienteringssak 24/2019) og møte 18.10.2019 (orienteringssak 36/2019). Prorektor for utdanning
har i tillegg orientert og drøftet saken med fakultetenes prodekaner for utdanning.
I november måned ønskes en drøfting i fakultetenes lokale Utdanningsutvalg med påfølgende innspill
fra dekan. Saken behandles på sentralt Utdanningsutvalgs møte 04.12.2019, hvor det forventes at
utvalget gir råd til rektor om innhold og innretning på Mentorordning for Nord universitet med
oppstart i 2020. Før saken legges fram for rektor, vil prorektor for utdanning drøfte saken ytterligere
med prodekanene for utdanning på eget møte i desember.
Det bør vurderes oppstart av pilot vårsemesteret 2020, alternativt full oppstart fra høstsemesteret
2020.
På neste side er spørsmål som fakultetene bes om å gi tilbakemelding på samt 3 alternative modeller
for mentorordning. I tillegg finnes aller nederst lenker til mere informasjon om mentorordninger.

Foreløpige avklaringer om mentorordning for Nord universitet
Følgende forhold framstår som foreløpig avklart («sånn må det være») i forhold til mentorordning;
1.
2.
3.
4.

Den må innfri grunnleggende formål.
Den må ivareta både en psykososiale dimensjon og en faglig dimensjon
Den må gjelde tidlig fase i studieløpet, fortrinnsvis første studieår.
Den må gjelde alle gradsprogrammer; dvs bachelorprogram, masterprogram, PPU
programmene samt årsstudier som inngår som første studieår på bachelorprogram.
5. Det må arrangeres en seminarrekke for mentorene, slik at de har støtte underveis og slik at
fakultetsledelse/universitetsledelse får høre hvordan det går.
6. Nord universitet fortsetter selvsagt med eksisterende velfungerende ordninger.

Det gjenstår likevel flere avklaringer, og derfor ønskes det tilbakemelding på neste sides spørsmål og
tilbakemelding på hvem av framlagte modeller foretrekkes eventuelt innspill til endringer av modell.
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Spørsmål som fakultetene bes om å gi tilbakemelding på
Spm Sett kryss på ønsket alternativ (flere kryss er mulig) – og sett tallet 1 på svaralternativet som
vurderes som aller viktigst å realisere
1
Hvilket formål bør ordningen ha?
Bli kjent, sosial
Praktisk støtte og Faglig veiledning
Karriere- og
Annet, oppgi
integrering og
struktur i
og tilbakemelding arbeidslivshva
motivasjon til å
studiehverdagen
forberedelse
fortsette studiene
2

3

Hvem ønsker dere at ordningen skal gjelde for?
Campusstudenter Samlingsbaserte Heltidsstudenter
studenter
Hvilken varighet bør ordningen ha?
Første semester
(1 semester)

4

Deltidsstudenter Andre?

Første studieår
(2 semestre)

Hvem bør være mentor?
Erfaren student
Vitenskapelig
ansatt

Hele studieløpet

Tilpasninger for
deltidsstudenter

Annet?

Administrativ
ansatt

Ansatt i
StudentiNord

Andre ?

5

Hvordan bør opplæring av mentorene foregå, og hvem bør delta i opplæringen?
Egne kurs i regi av Egne kurs i regi
Egne kurs i regi av Annet, oppgi hva
studieveiledere,
av vitenskapelige studieveiledere,
StudentiNord og
ansatte
StudentiNord,
universitetsledelse
vitensk.ansatte og
universitetsledelse

6

Hvordan bør mentorene godtgjøres?
Dersom student lønn etter antall
timer inntil angitt
maksgrense

Dersom student lønn i angitt
stillingsstørrelse
eks. 20%

Dersom vitensk.
ansatt – etter
avtale med
fakultetsledelse
inngår det i stilling

Annet, oppgi hva

e arbeid herunder oversendelse til lokale Utdanningsutvalg - 19/01860-9 Mentorordning for studenter ved Nord universitet - om videre arbeid herunder oversendelse til lokale Utdanningsutvalg : Notat om mentordning oversendt fakultetene 30.10.2019

Forslag til alternative modeller for mentorordning ved Nord universitet
Modell 1 – alle førsteårsstudenter på gradsprogrammer (student er mentor):
• Mentorordning for alle førsteårsstudenter på alle gradsgivende studieprogrammer, dvs alle
bachelorprogram, alle masterprogram, PPU allmennfag og PPU yrkesfag. I tillegg alle
årsstudier som inngår som første studieår på bachelorprogram.
• Mentor er erfaren student, dvs i utgangspunktet 3. års student på bachelorprogram og 2. års
student på masterprogram og PPU programmene.
• Det tas sikte på 1-2 mentorer pr studieprogram (eventuelt flere dersom store kull).
• Det er fokus på både sosial og faglig utvikling, læringsmiljø samt psykososiale forhold.
• Mentorordningen er frivillig for studentene, men de får tilbud om gruppesamtale eventuelt
individuell samtale ved oppstart av studiet og ukentlig eventuelt sjeldnere.
• Opplæring av mentorene skjer etter et fast program, som representanter for vitenskapelige
ansatte, studieveiledere, StudentiNord (studentsamskipnaden) og universitetsledelse har
utformet.
Modell 1
Faultet
Gradsprogram
Antall mentorer (studenter)

FBA
8
16

FLU
22
44

FSV
18
36

FSH
7
14

HHN
11
22

Totalt
66
112

Modell 2 – tilpasning av modell 1; vitenskapelige ansatte veileder mentorene (egne seminarer):
• Den faglige oppfølgingen utvides til større fokus på veiledning og tilbakemelding, etter avtale
med vitenskapelig ansatt.
• Mentorene er veiledet av vitenskapelig ansatt i forhold til det faglige, og det arrangeres
jevnlig seminarer mellom mentorene og ansvarlig vitenskapelig ansatt.
• For vitenskapelig ansatt kan denne veiledningen inngå i kvalifisering til utdanningsfaglig
kompetanse.
Modell 3 - alle studenter får faglig mentor:
• Mentorordning for alle studenter på alle studieprogrammer, dvs alle studentene skal få
oppgitt en faglig mentor som har ansvaret for dem så lenge de er i studieløpet
• Mentor er erfaren vitenskapelig ansatt, som er oppriktig engasjert og som frivillig har påtatt
seg å være mentor.
• Mentorvirksomhet inngår i stillingen til den aktuelle vitenskapelige ansatte.
• Mentorordningen innebærer faglig tilbakemelding og veiledning til studentene, og kan
foregå både gruppevis og enkeltvis.
• Mentorordningen er delvis frivillig for studentene, faglig tilbakemelding og veiledning blir
uansett gitt studentene, men de kan velge i hvilken grad de forholder seg til denne.
• Psykososiale forhold er ivaretatt av andre ordninger, delvis ivaretatt av StudentiNord,
eksempelvis Fadderordning, Førstesemester og Peer Support.
• Opplæring av mentorene skjer etter et fast program, som representanter for vitenskapelige
ansatte, fakultetsledelse og universitetsledelse har utformet.
Modell 3
Fakultet
Alle program
Antall mentorer (vitensk.ansatte)

FBA
18
18?

FLU
111
111?

FSV
28
28?

FSH
21
21?

HHN
30
30?

Totalt
205
205?
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Mere informasjon om mentorordning – for den som ønsker å lese mer:
UiB har på oppdrag fra KD utredet mentordning i høyere utdanning, publisert 30.05.2018;
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-rapport-om-mentorordning-i-hoyere-utdanning/id2602870/

Diku skal fremme arbeidet med mentorordninger, men har i dag ingen informasjon om dette på sine
websider; https://diku.no/diku/search/?query=mentorordning
Nettverket Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning; https://nfye.w.uib.no/
Her er mye informasjon om mentorordning, og det inngår i programmet på årets konferanse som
arrangeres i Bodø 9.-10. desember 2019; https://nfye.w.uib.no/studenter-som-inkluderes-lykkes-bedre-2019-2/
I tillegg er det arrangert eget arbeidsseminar 3.-4. oktober 2018 om hvordan tilrettelegge for gode
mentorordninger; https://nfye.w.uib.no/hvordan-tilrettelegge-gode-mentorordninger/
NAV har egen tilskuddsordning for mentor, som kan benyttes i arbeidslivet eller i utdanning. Denne
ordningen er per i dag lite i bruk ved Nord universitet sine studiesteder, mens andre institusjoner i
andre deler av landet benytter den i større grad. I dette tilfellet må mentor være en medstudent og
må lønnes av universitetet. NAV Nordland ønsker å ta i bruk dette virkemidlet i større grad.

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Oppfolging+og+tiltak+for+a+komme+i+jobb/Tiltak+for+a+komme+i+jobb/Relatert+
innhold/mentor

Eksempler fra fakultetene på ordninger, som kan komme inn under mentorordninger;
FBA – Forvei; https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-biovitenskap-og-akvakultur/forvei
HHN – Mentorprogrammet; https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen/Sider/Mentor.aspx
Eksempler fra studentsamskipnaden på ordninger, som kan komme inn under mentorordninger;
Første semester; https://www.studentinord.no/hjem/?Article=357
Peer Support; https://www.studentinord.no/hjem/radhelse-peersupport
Podcast ny student spesial; https://www.studentinord.no/hjem/podcast

Levi Gårseth-Nesbakk
Konstituert prorektor for utdanning
30.10.2019
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/03693-1
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 18.11.2019

Møtedato
18.11.2019

INTERNASJONALISERINGSSEMINAR 03.12.2019 FOR
STUDIEPROGRAMANSVARLIGE OG ANDRE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Internasjonalt utvalg arrangerer tirsdag 3. desember 2019 ved campus Bodø internt seminar om
internasjonalisering for studieprogramsansvarlige (SPA) og andre. Nedenfor er informasjon gitt av
leder for enhet for internasjonalisering;
Det er første gang seminaret arrangeres. Det skal gi SPA innblikk i hvordan studentmobiliteten skal
tilrettelegges i studieprogrammene. Dette vil også være en del av arbeidet med en tydeligere
rolleforståelse, arbeidsdeling mm. På seminaret vil det også foregå erfaringsdeling fra studenter og
forskningsprosjekt om internasjonalisering og mobilitet. I tillegg blir det gruppearbeid. Seminaret
kjøres med kun fysisk deltakelse (ikke muligheter for deltakelse via Skype). Vedlagt er foreløpig
program for seminaret, og nedenfor er lenke til påmelding.
https://response.questback.com/nord/ghdo5hqogz
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

19/03181-1
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
18.10.2019

OPPDRAG A- EN RESSURS OM AKADEMISK SKRIVING
(UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS TILBUD TIL STUDENTER)
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar presentasjon av saken til orientering.
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Sammendrag
Skriv her.

Saksframstilling
Bakgrunn
Det orienteres nærmere om saken i møtet ved Anders Moe, universitetsbiblioteket.

Drøfting

Vurdering

Vedlegg:
Skriv her

