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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/00945-147
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
25.01.2019

GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 25.01.2019 OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 25. januar 2019 og saksliste.

2/19 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 05. desember 2018 - 16/00945-148 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 05. desember 2018 : Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 05. desember 2018

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/00945-148
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
25.01.2019

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 05.
DESEMBER 2018
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 5. desember 2018.

Vedlegg:
Protokoll møte i Utdanningsutvalget 5. desember 2018
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MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

05.12.2018 kl. 11:00 – 15:45
Bodø
16/00945

Tilstede:

Hanne Solheim Hansen (Prorektor)
Ingjerd Gåre Kymre (Prodekan FSH)
Marit Bjørnevik (Prodekan FBA)
Hugo Nordseth (Prodekan FSV)
Bente Aina Ingebrigtsen (Prodekan FLU)
Levi Gårseth-Nesbakk (Prodekan HHN)
Annette Holmen Sjøset (Studentparlamentet)
Tord Apalvik (Studentparlamentet)
Oddbjørn Haugen (Studentparlamentet), skype
Andreas Kroknes (Studentparlamentet)

Møtende
varamedlemmer:

Gabriel Brunvoll (Studentparlamentet)

Forfall:

Karl Kristian Kroken (Studentparlamentet)

Andre:

Jan Atle Toska (Studiedirektør)
Monica Brobakk (Enhet for internasjonalisering)
Anders Moe(Universitetsbiblioteket)
Isabell Kibsgaard (Observatør FSH)
Ellen Sirnes (Observatør HHN)
Trine Åsheim Bernhardsen (Observatør FBA)
Wenche Wannebo (sak 74/18)
Heidi Haug Fjone (sak 75/18)
Kirsten Synnøve Gustad Fossan
Runi Hagen
Siri Gro Steinnes
Thorbjørn Aakre
Elin Sommerli
Anne-Lovise Reiche (bisekretær utdanningsutvalget)

Protokollfører:

Alf Magne Jacobsen
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møteleder

71/18 Godkjenning av innkalling til møte 5. desember og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
05.12.2018

Saknr
71/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 5. desember 2018 og saksliste.

Møtebehandling
Sak om Digital eksamen ble meldt inn under eventuelt av Levi Gårseth-Nesbakk, men enighet
om at denne flyttes til neste møte.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 5. desember 2018 og saksliste.

72/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 28. november
2018
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
05.12.2018

Saknr
72/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 28. november 2018.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra utdanningsutvalgets møte 28. november 2018.
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73/18 Møteplan for utdanningsutvalget - vårsemesteret 2019
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
05.12.2018

Saknr
73/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for våren 2019:
25. januar, skype-møte, kl. 10.00 – 14.00
28. februar, skype-møte, kl. 11.30 – 15.30
11. april, fysisk møte Stjørdal, kl. 11.00 – 16.00
06. juni, fysisk møte Bodø, kl. 11.00 – 16.00

Møtebehandling
Det ble i møtet gjort følgende endringer i forslag til møteplan for våren 2019:
Møte 28. februar omgjøres til fysisk møtet og avholdes i Stjørdal, kl 11.00 – 16.00.
Møte 11. april, fysisk møte flyttes fra Stjørdal til Bodø.
Møte 06. juni, omgjøres til skype møte, flyttes til 05. juni og avholdes kl 12.00 – 16.00.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for våren 2019:
25. januar, skype-møte, kl. 10.00 – 14.00
28. februar, fysisk møte Stjørdal, kl. 11.00 – 16.00
11. april, fysisk møte Bodø, kl. 11.00 – 16.00
05. juni, skype-møte, kl. 12.00 – 16.00

74/18 Reakkreditering 2018 - Bachelor i farmasi (oppfølging av rektors vedtak
fra 2017)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
05.12.2018

Saknr
74/18

Forslag til vedtak:

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Bachelor i farmasi under
forutsetning av at punkt 2 følges opp.
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2. Det må jobbes med å dokumentere og heve den formell utdanningsfaglige
kompetansen, som er en felles utfordring for Nord universitet.

Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Anne-Lovise Reiche. I tillegg deltok
studieprogramansvarlig Wenche Wannebo som redegjorde ytterligere for saken og besvarte
spørsmål i møtet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Bachelor i farmasi under
forutsetning av at punkt 2 følges opp.
2. Det må jobbes med å dokumentere og heve den formell utdanningsfaglige
kompetansen, som er en felles utfordring for Nord universitet.

75/18 Reakkreditering 2018- Videreutdanning i psykisk helsearbeid
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
05.12.2018

Saknr
75/18

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for videreutdanning i psykisk helsearbeid under
forutsetning av at punkt 2 til 4 innfris.
2. Reviderte praksisavtaler må foreligge innen studiestart høsten 2019.
3. Kravet om 10 prosent professor eller dosentkompetanse må innfris innen utgangen
av 2019.
4. Fakultetet må redegjøre for hvem som skal være studieprogramansvarlig. Dette bør
avklares før studieprogrammet skal publiseres i januar 2019.
5. Det må jobbes videre med å dokumentere og heve den formelle utdanningsfaglige
kompetansen, som er en felles utfordring for hele Nord universitet.

Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Siri Grøvnes Solheim. I tillegg deltok
«studieprogramansvarlig» Heidi Haug Fjone og prodekan Ingjerd Gåre Kymre som redegjord
ytterligere for saken og besvarte spørsmål i møtet.
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Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for videreutdanning i psykisk helsearbeid under
forutsetning av at punkt 2 til 4 innfris.
2. Reviderte praksisavtaler må foreligge innen studiestart høsten 2019.
3. Kravet om 10 prosent professor eller dosentkompetanse må innfris innen utgangen
av 2019.
4. Fakultetet må redegjøre for hvem som skal være studieprogramansvarlig. Dette bør
avklares før studieprogrammet skal publiseres i januar 2019.
5. Det må jobbes videre med å dokumentere og heve den formelle utdanningsfaglige
kompetansen, som er en felles utfordring for hele Nord universitet.

76/18 Drøfting av ambisjonsnivå i arbeid med akkreditering og
reakkreditering
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
05.12.2018

Saknr
76/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber prorektor for utdanning vurdere og foreslå eventuelle justeringer i
opplegget for akkreditering og reakkreditering av studieprogram på bakgrunn av drøftingen i
Utdanningsutvalget. Endelig vedtak om endring vedtas av rektor.

Møtebehandling
Saken ble presentert av studiedirektør Jan Atle Toska i møtet og ble fulgt opp av en runde
med diskusjon og innspill fra medlemmene i utvalget.
Enighet om at prorektor legger fram eventuelle forslag til justeringer i opplegget for
akkreditering og reakkreditering i utvalget før endelig vedtak om endring utarbeides til
rektor.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget ber prorektor for utdanning vurdere og foreslå eventuelle justeringer i
opplegget for akkreditering og reakkreditering av studieprogram på bakgrunn av drøftingen i
Utdanningsutvalget. Forslag med endringer legges fram for utvalget. Endelig vedtak om
endring til vedtas av rektor.
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77/18 Reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord
universitet - plan for 2019
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
05.12.2018

Saknr
77/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende plan for reakkreditering av
eksisterende studieprogrammer;
Fak.
FBA
FLU
FSH

FSV

HHN

Vedtatt plan for reakkreditering 2019
Forslag kommer 19.1.2018
Bachelor barnehage- lærerutdanning
Bachelor i sykepleie
Bachelor i vernepleie
Bachelor i farmasi
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling
Bachelor i Human Resource Management
Master i Human Resource Management
Trafikklærer
Årsstudium i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet
Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet

Møtebehandling
Det ble meldt inn fra prodekan Marit Bjørnevik at FBA ikke ville foreslå noen programmer til
reakkreditering i 2019. Fra prodekan Ingjerd Gåre Kymre ble meldt inn at FSH i tillegg ville ha
med Spesialsykepleie (2 årig masterprogram eller videreutdanning) til reakkreditering i 2019.
Fra FSV ved prodekan Hugo Nordseth ble i tillegg meldt inn til reakkreditering: Bachelor i
sosialt arbeid og Bachelor i barnevern.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende plan for reakkreditering av
eksisterende studieprogrammer;
Fak.
FBA

Vedtatt plan for reakkreditering 2019
Ingen

FLU
FSH

Bachelor barnehagelærerutdanning
Bachelor i sykepleie
Bachelor i vernepleie
Bachelor i farmasi
7
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FSV

HHN

Spesialsykepleie (2 årig masterprogram eller videreutdanning)
Bachelor i sosialt arbeid
Bachelor i barnevern
Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling
Bachelor i Human Resource Management
Master i Human Resource Management
Trafikklærer
Årsstudium i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet
Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet

78/18 Studiekalender for studieåret 2019-2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
05.12.2018

Saknr
78/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta framlagte studiekalender for studieåret 20192020.

Møtebehandling
Det var kommet innspill fra Eksamenskontoret som ønsket og utvide eksamensperioden med
en uke og ha oppstart av eksamensperioden fra 11. november. Dette med bakgrunn i at det i
Bodø er utfordrende å skaffe nok lokaler til avholdelse av eksamen i eksisterende periode.
Det ble uttrykt skepsis i utvalget om å utvide eksamensperioden i høstsemesteret da dette
vil gi enda mindre tid til undervisning i et allerede kort semester. Det var også enighet i
utvalget om at eksamensperioden måtte være lik for alle steder i Nord universitet.
Utdanningsutvalget ber eksamenskontoret se på ulike alternative løsninger på
romproblematikken, eksempelvis om det kan avholdes flere eksamener på en dag, og vil
invitere eksamenskontoret til å delta i neste møte for å diskutere eventuelle løsninger.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta framlagte studiekalender for studieåret 20192020.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

23/18

18/03635-4

Drøfting og innspill - ulike problemstillinger i forbindelse
med akkrediteringer

24/18

18/04324-2

Høring – Justering av NOKUTs kriterier /
godkjenningspraksis for generell godkjenning av
utenlandsk høyere utdanning

25/18

18/04629-1

Studentdemokratiet ved Nord universitet; om
studentparlamentet, rollebeskrivelse og opplæring for
studenttillitsvalgt

Sak 23/18
Saken tok utgangspunkt i akkreditering av Nordisk master i bærekraftig utnyttels og
produksjon av marine bioressurser. Prodekan Marit Bjørnevik orienterte om ulike
problemstillinger som ble løftet til diskusjon i utvalget.
Sak 24/18
Det ble orientert om saken i møtet av Monica Brobak.
Sak 25/18
Prorektor Hanne Solheim Hansen orienterte om saken i møtet.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

17/04288-22
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen/ Runi Hagen
Møtedato
25.01.2019

REAKKREDITERING 2018 - MASTER I BIOVITENSKAP
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Master i biovitenskap under forutsetning av at punkt 2
følges opp.
2. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring for
hele Nord universitet.
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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), samt egen plan for reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29.
desember 2016).
I følge planen for reakkreditering i 2018 inngår Master i Biovitenskap.
Nedenfor er studiemodell samt kort om overordnet bilde av programmene.
Figur 1. Studiemodell Master i biovitenskap med 4 spesialiseringer
Master in Biosciences
Specialization
in
Aquaculture
Compulsory
autumn
(20 ECTS)

Specialization
in Genomics

Specialization
in Marine
Ecology

Specialization in
Terrestrial Ecology
and Nature
Management

Scientific communication and research methods BI300F, 10 ECTS

Aquaculture
Practices and
Principles
AK303F

Evolutionary Genetics BI317F

Landscape ecology
and nature
management
BIO5020

Compulsory
Spring
(10 ECTS)

Aquaculture
nutrition
AK320F

Aquatic
Genomics and
Bioinformatics
BI311F

Cryptogams
ØKO5020 5 ECTS
spring2019,
5
ECTS autumn 2019

Elective
autumn

Studiested Bodø
 Aquaculture Practices and Principles

(30 ECTS in
total)



Evolutionary Genetics BI317F



Environmental pollution and ecotoxicology
(5ECTS)



Fish Physiology

Biophysical
Interactions
BI312F

Studiested Steinkjer
 Remote Analysis
in Nature
Management


Landscape
ecology and
nature
management
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Work placement in the aquaculture industry
(5ECTS)



Special Curriculum (5 or 10ECTS)

Elective
spring

Studiested Bodø
 Aquaculture nutrition

(30 ECTS in
total)



Aquatic Genomics and Bioinformatics



Aquatic animal health



Biophysical Interactions



Fish quality and food safety



Principles in Animal Experimentation (5ECTS)



RNA Biology BI322F (5ECTS)



Ecosystem Resilience BI3131F (5 ECTS)



Special Curriculum (10 or 5 ECTS)

3rd and 4th
semester

Master Thesis in Master Thesis in
Aquaculture
Genomics

Master
Thesis

(30 or 60 ECTS)



Geographical
information
processing



Cryptogams Part
II (5 ECTS)



Special
Curriculum (5 or
10 ECTS)

Studiested Steinkjer
 Special
Curriculum (10
or 5ECTS)


Cryptogams Part
I (5 ECTS)

Master Thesis Master Thesis in
in Marine
Terrestrial Ecology and
Ecology
Nature Management

Master i biovitenskap er et engelskspråklig studium på heltid. Med utvidelse av
studieprogrammet fra høsten 2018 består nå studiet av fire spesialiseringer hvor tre av
spesialiseringene er organisert ved studiested Bodø og den fjerde ved studiested Steinkjer.
Målet med programmet er å utvikle faglig sterke kandidater innen biovitenskap som er
spesialisert innen ulike deler av biologien i henhold til valgt spesialisering. De fire
spesialiseringene i Master i biovitenskap er: akvakultur, genomikk, marin økologi og
terrestrisk økologi.
Metodeemne på 10 stp er felles for alle spesialiseringene. Hver spesialisering har også 20 stp
obligatoriske emner, gjenstående 30 stp er valgemner som kan velges fritt fra FBA sine
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masteremner, og avanserte bacheloremner. Det kan også velges emner fra andre
universiteter etter veiledning fra FBA.
I utgangspunktet er alle masteremner ved FBA, både obligatoriske og valgbare regnet som
sentrale deler av programmet. Obligatoriske emner og metodeemnet regnes som mest
sentral.

Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden og ny oversendelse
Fakultetet behandlet reakkrediteringssøknaden med tilhørende dokumentasjon i lokalt
utdanningsutvalg 18. juni 2018. Det er videre fattet dekanvedtak 26. juni 2018, saksnr
18/02453-1 som lyder slik:
Søknad om reakkreditering av Master i biovitenskap godkjennes og oversendes utdanningsog studieavdelingen for behandling i utdanningsutvalget Nord universitet.
Ved gjennomgang av denne søknad til sentralt Utdanningsutvalg ble det avholdt møte med
fakultetet 5. oktober 2018, hvor det ble besluttet og sende søknaden i retur med mulighet
for forbedringer. Fakultetet har utarbeidet ny og oppdatert søknad og det er fattet nytt
dekanvedtak, saksnr 18/02453-3, som lyder slik:
Dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur oversender med dette utbedret søknad
om reakkreditering av Master i biovitenskap til behandling i Utdanningsutvalget ved Nord
universitet og til godkjenning av rektor ved Nord universitet.
Oppdatert søknad og dokumentasjon er gjennomgått, og legges nå fram til utvalget.

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

Samsvar med NKR:
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

§3-2 Akkreditering av mastergradsstudier

Vurdering av kravene

(1) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset
og ha tilstrekkelig faglig bredde.
(2) Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt
fagmiljø som består av tilstrekkelig antall ansatte
med høy faglig kompetanse innenfor utdanning,
forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid innenfor studietilbudet. Fagmiljøet
skal dekke fag og emner som studietilbudet består
av. De ansatte i fagmiljøet skal ha relevant
kompetanse.

OK

Undervisning/læring/vurdering:
OK
Aktiv rolle: OK
OK

OK

OK

OK

OK
OK: se kommentar
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(3) Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte
resultater på høyt nivå og resultater fra samarbeid
med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.
Institusjonens vurderinger skal dokumenteres slik at
NOKUT kan bruke dem i arbeidet sitt.

OK: se kommentar

§ 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.
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.

Størrelse:OK

(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

OK: se kommentar

Kompetansemessig stabilt: OK
Sammensetning: OK
Institusjonell utfordring for
Nord universitet.
OK

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

Ikke relevant
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må sikre at praksisveilederne har relevant
kompetanse, og erfaring fra praksisfeltet.

Kommentarer
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering
§ 2.2 Krav til studietilbudet
§ 2.3 Krav til fagmiljøet
§ 2.3 (2): Dette er i NOKUT veiledningen definert som UH-pedagogikk og didaktikk, og
inkluderer også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. Det forventes
ikke at kravet om utdanningsfaglig kompetanse er innfridd per dags dato. Dette er en
institusjonell utfordring, og per reakkrediterings-tidspunktet vil ikke et fravær av UHpedagogisk kompetanse avgjøre utfallet av saksbehandlingen. Det er satt i gang en prosess
med å utvikle et tilbud ved institusjonen, samt en plan for kompetanseheving, slik at
fagmiljøene kommer opp på et tilfredsstillende nivå når det kommer til UH-pedagogisk
basiskompetanse (viser til vedtak i sentralt UU 26.oktober 2017). Det bes om at FBA følger
de anbefalingene, som kommer fra virksomhetsnivå hva gjelder dette kravet.
§3.2.2
Anbefaler å legge til en liten oversikt hvor man synliggjør sentrale bidragsytere for hver
spesialisering. Eksempel en bidragsyter pr. spesialisering.
§3.2.3
Anbefaler også her og synliggjøre sentrale bidragsytere og hvordan deres forskning
(individuelt og i samarbeid med andre), er på et høyt nok nivå
§2.3.5
Anbefaler å trekke fram noen publikasjoner som er særlig relevant for hver spesialisering.
§2.3.6
Anbefaler å redegjøre for hvorfor disse nettverk nasjonale og internasjonale er relevant for
studiet.

Vedlegg:
1. Dekanvedtak
2. Søknad om reakkreditering
3. Studieprogrambeskrivelse norsk
4. Studieprogrambeskrivelse engelsk
5. Spesialisering Aqua
6. Spesialisering Genomikk

3/19 Reakkreditering 2018 - Master i Biovitenskap - 17/04288-22 Reakkreditering 2018 - Master i Biovitenskap : Reakkreditering 2018 - Master i Biovitenskap

7. Spesialisering Marin økologi
8. Spesialisering Terrestrisk økologi
9. Emnebeskrivelser
10. NKR LUB og LUB Mabio
11. Rapportmaler Mabio
12. Publikasjoner Mabio 2013-2018
13. Avtaler internasjonalisering
14. Faggruppe Akvakultur
15. Faggruppe Genomikk
16. Faggruppe Marin økologi
17. Faggruppe Husdyr, produksjon og velferd
18. Fagmiljøets sammensetning
19. CV’er
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Dekanvedtak FBA
Arkivreferanse:

18/02453-3

Saksbehandler

Trine Åsheim Bernhardsen

Dato

22.10.2018

Sak: Svar på tilbakemelding fra reakkrediteringsteamet ved Nord vedrørende søknad om
reakkreditering av Master i biovitenskap og akvakultur - MABIO

Vedtak:
Dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur oversender med dette utbedret søknad om
reakkreditering av Master i biovitenskap til behandling i Utdanningsutvalget ved Nord universitet og
til godkjenning av rektor ved Nord universitet.

Navn
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Fakultet for biovitenskap og akvakultur oversendte søknad om reakkreditering av Master i
biovitenskap til studieavdelingen 26. juni 2018. Søknaden ble gjennomgått av to interne
representanter for akkrediteringsteamet, Alf-Magne Jacobsen og Runi Hagen. Fakultetet fikk den
22. oktober 2018 anbefaling om å utbedre søknaden på definerte områder før behandling i
Utdanningsutvalget ved Nord universitet.
Prodekan og studieprogramansvarlig Marit Bjørnevik, samt Trine Åsheim Bernhardsen fra
studieadministrasjonen ved FBA har utbedret søknaden på de fra reakkrediteringsteamets
saksbehandlere definerte punkter.
Vedlagt saken ligger dermed utbedret søknad om reakkreditering av Master i biovitenskap (MABIO)
med vedlegg for behandling i Utdanningsutvalget og av rektor ved Nord universitet.

Vedlegg: Søknad om akkreditering - Master i biovitenskap - MABIO, Vedlegg 1 Studieprogrambeskrivelse_web_MScBiosciences-no_27.11.18, Vedlegg 2 Studieprogrambeskrivelse_web_MScBiosciences-eng_27.11.18, Vedlegg 2a Studieprogrambeskrivelse_web_MScBiosciences-eng_Aqua, Vedlegg 2b Studieprogrambeskrivelse_web_MScBiosciences-eng_Genomics, Vedlegg 2c Studieprogrambeskrivelse_web_MScBiosciences-eng_MarineEcology, Vedlegg 2d Studieprogrambeskrivelse_web_MScBiosciences-eng_Terrestrial, Vedlegg 3 - Emnebeskrivelser
MABIO, Vedlegg 4 - NKR LUB og LUB MABIO, Vedlegg 5 - Rapportmaler MABIO, Vedlegg 6 Publikasjoner MABIO i perioden 2013-2018, Vedlegg 7 - Avtaler-internasjonalisering-per1mars2018, Vedlegg 8a - Faggruppe Akvakultur, Vedlegg 8b - Faggruppe Genomikk, Vedlegg 8c Faggruppe Marin økologi, Vedlegg 8d - Faggruppe Husdyr, produksjon og velferd, Vedlegg 9 Fagmiljøets sammensetn_06.12.18, Vedlegg 10 - CVer
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Vedlegg
Vedlegg som i malen fra NOKUT sin liste over «Vedlegg til forutsetninger for akkreditering» merket
med «nye institusjoner» er ikke tatt med. Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord
universitet (forfatter av søknaden), forutsetter at de overordnede bestemmelsene som
Styringsordning, Styringsvedtekter, Bestemmelser for Læringsmiljøutvalg etc. lar seg dokumentere
fra sentralt hold ved Nord universitet.
Oversikt over vedlegg:
1. Studieprogrambeskrivelse på web Master i biovitenskap (norsk)
2. Studieprogrambeskrivelse på web Master i biovitenskap (engelsk)
a.
b.
c.
d.

Webside
Webside
Webside
Webside

for
for
for
for

spesialiseringa
spesialiseringa
spesialiseringa
spesialiseringa

Aquaculture
Genomics
Marine Ecology
Terrestrial Ecology and Nature Management

3. Emnebeskrivelser
4. NKR LUB og LUB MABIO
5. Rapportmaler MABIO
6. Publikasjonsliste 2014-2018
7. Avtaler for internasjonalisering Nord universitet pr. 1. mars2018
8. Beskrivelse av forskningsgruppene
a.
b.
c.
d.

Forskningsgruppe
Forskningsgruppe
Forskningsgruppe
Forskningsgruppe

Akvakultur
Genomikk
Marin økologi
Husdyr, produksjon og velferd

9. Fagmiljøets sammensetning (detaljert oversikt).
10. CV-er til fagmiljøet som er tilknyttet programmet
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Om søknaden
Reakkreditering av eksisterende studieprogram er en del av Nord universitet sitt
kvalitetssikringssystem. (Re)akkreditering av et studieprogram innebærer at fakultetet dokumenterer
at det aktuelle programmet oppfyller Studietilsynsforskriften. Rektor vedtok i desember 2016
retningslinjer for reakkreditering, og disse ble justert desember 2017 (rektorvedtak 17/01202-6).
Rektor vedtar i tillegg egen plan for reakkreditering for hvert år (første runde igangsatt 2017). I plan
for reakkreditering 2018 inngår studieprogrammet Master i biovitenskap (MABIO). Søknaden skrives
etter malen utformet av NOKUT.

1 Generelt om studiet
Type studium (kryss av)
o
Bachelorgradsstudium
o
Høyskolekandidatstudium
Kortere
o studium på lavere grad (nivå 6 i NKR) som ikke
fører til en grad
o
Videreutdanning
x

Mastergradsstudium

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
x

campus-/stedbasert studium
samlingsbasert studium
desentralisert
o
studium ved annet studiested, oppgi
studiested:
o
nettstudium
o
nettstudium
med samlinger

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
x

heltidsstudium
deltidsstudium
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Overordnet om studietilbudet
Master i biovitenskap fokuserer på fagområdet gitt i navnet og spesialiseringene, med supplement
fra metodefag og andre støtteemner. Studiet er et engelskspråklig studium på heltid der tre av
spesialiseringene er organisert ved studiestedet i Bodø, mens den fjerde spesialiseringen er lagt til
Nords studiested på Steinkjer.
Målet med programmet er å utvikler faglig sterke kandidater innen biovitenskap som er spesialisert
innen ulike deler av biologien, avhengig av spesialisering (akvakultur, genomikk, marin økologi og
terrestrisk økologi), og innehar gode analytiske ferdigheter og kritisk tankesett. Utdanningen skal gi
fullførte kandidater mulighet til å gå inn i et stort mangfold av yrker fra privat næringsliv, forvaltning,
forskning eller videre med en PhD utdanning.
Fakultetets masterprogram hadde inntil opptaket 2017 tre spesialiseringer; akvakultur, marin økologi
og genomikk. Navnet på studiet var Master i biovitenskap og akvakultur. På bakgrunn av at vi fra
ønsker å tilby en egen spesialisering på masternivå innen terrestrisk økologi, ble det våren 2017
nedsatt en arbeidsgruppe av dekan med et mandat om å utarbeide denne. Gruppen, som besto av
prodekan Marit Bjørnevik, dosent Ole Jakob Sørensen, førsteamanuensis Henning Reiss og professor
Truls Moum, ble gitt et mandat.
Resultatet ble å utvide eksisterende masterprogram med en spesialisering. I og med at vi nå også
ønsket å tilby en spesialisering som rettet seg mot landjorda, var det nødvendig å se på en
navneendring, utarbeide innholdet i en fjerde spesialisering, samt sjekke om studiet oppfyller
Studietilsynsforskriften. Ny studieplan for Master i biovitenskap med en fjerde spesialisering ble
behandlet i lokalt utdanningsutvalg (UU-FBA) høsten 2017.
Det toårige studiet består av:




Obligatoriske emner,
Valgemner og
Masteroppgave.

I Nord universitet sin overordnede strategi (vedtatt 12.9.17) står følgende: Nord universitet skal bidra
til å løse globale og regionale utfordringer gjennom sterke fagmiljøer med en tverrfaglig tilnærming
til forskning og undervisning. Blå og grønn vekst, Velferd, helse og oppvekst og Innovasjon og
entreprenørskap skal videreutvikles.
Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) er et fakultet som har som mål å drive kunnskaps- og
talentutvikling av høy kvalitet innenfor det marine og terrestrisk-biologiske fagområdet, som ligger
innenfor universitetets strategi med blå og grønn vekst. Fakultetet har stor faglig tyngde innenfor
biovitenskap, herunder akvakultur, genomikk, marin økologi, terrestrisk økologi, naturforvaltning og
husdyrproduksjon. En master i biovitenskap er dermed svært relevant for FBA og Nord universitet sin
strategi, og bygger opp under satsingsområdene forankret i institusjonen.
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2 § 2-1 Forutsetninger for akkreditering
(Studietilsynsforskriften § 2-1)
2.1

§ 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 15. juni 2016.



Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av
1. februar 2010, sist endret 6. mars 2017.



Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften),
fastsatt 9. februar 2017, sist endret 13. februar 2017.

Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier, jamfør Lov om universiteter og høyskoler.
I NOKUTs veiledning til deres kriterier for akkreditering, framgår det at kriteriene gjelder for alle som
tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett). Nord
universitet har derfor valgt å utføre en reakkreditering av eksisterende program.
I tillegg til nevnte forskrifter over, kommer Forskrift om krav til mastergrad av 2005. Opptakskravene
reguleres i § 3.Krav til mastergrad av 120 studiepoengs omfang:
§ 3.Krav til mastergrad av 120 studiepoengs omfang
Graden master oppnås på grunnlag av mastergradseksamen av 120 studiepoengs (2 års)
omfang, inkludert selvstendig arbeid i henhold til § 6. Graden bygger på ett av følgende
fullførte utdanningsløp:
-bachelorgrad
-cand.mag.-grad
-annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
-utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod
med ovennevnte grader eller utdanningsløp.
Innenfor ett av de nevnte utdanningsløp må det inngå:
- fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor
fagområdet for mastergraden eller
- integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet
for mastergraden.
Institusjonene kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt
eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.
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Opptakskravet til Master i biovitenskap, slik det er beskrevet på websiden til studiet er:
«Opptak skjer på bakgrunn av en bachelor innenfor et biologisk fagområde, med
gjennomsnittskarakter C eller bedre. Kvalifiserte søkere har grunnleggende kunnskaper i matematikk
og statistikk, i tillegg til minst 60 studiepoeng innen biovitenskap.»
Fakultetet setter krav til bachelor innenfor et biologisk fagområde, fordi det er dette fagområdet
bygger på. Biovitenskap er et stort fagområde, og vi mener en bred bakgrunn innen biovitenskap fra
bachelorgrad er nødvendig for å kunne fordype seg innenfor feltet på masternivå. Masteren er vid
med hensyn på biologisk bakgrunn, da de ulike masteroppgavene kan ha variert tilnærming til ulike
biovitenskapelige tema. Spesialiseringsretningene representerer hver for seg ulike tema innenfor det
biologiske fagfeltet, og vi mener derfor at opptakskravet ikke kan eller bør avgrenses ytterligere. Det
brede opptakskravet ønsker vi også å beholde for at ikke internasjonale studenter med bakgrunn fra
et annet utdanningssystem enn det norsk skal frastå fra å søke/ ikke bli regnet som kvalifisert.
Begrunnelsen for krav til matematikk og statistikk er at slik kunnskap er en forutsetning for å kunne
gjøre en masteroppgave innenfor realfag. Behandling av tall er ofte det som danner grunnlaget for
resultatene som skal beskrives.
Stiller søkerne ellers likt, rangeres søkerne etter karaktersnitt på sin bachelorgrad. Dette fordi
karakterer er en relativt kvantifiserbar, rettferdig og gjengs måte å rangere kandidater på i Norge –
både til studier og jobber.
Fra høst 2019 blir det separate opptak for hver av de fire spesialiseringene. Opptakskravet vil være
likt for spesialiseringene.
Opptaket er lokalt, det vil si at søkerne søker direkte til Nord universitet. Studiet starter da i august
samme år. Søknadsfristene er:
 Norske søkere: 15. april.
 EU- søkere 1. april
 Søkere utenfor EU: 1. desember.
Et annet punkt i forskriftene som legger føringer til programmet er § 6. Krav til selvstendig arbeid.
Dette kravet er ivaretatt ved en masteroppgave av 30 eller 60 studiepoeng, i samsvar med føringene
gitt i forskriftene, om et selvstendig arbeid av minimum 30 studiepoeng i mastergrader etter §3.
Studiet er ikke underlagt rammeplan eller beskyttet tittel.
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.
Vanligvis vil studentene ta de fleste emner i løpet av første og andre semester. Høstsemesteret varer
9
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vanligvis fra 15.8 til 15.12, og vårsemesteret fra 7.1 til 15.6. Masteroppgaven kan ha oppstart i
slutten av 2.semester eller starten på 3.semester. Det er mulig å flytte ett eller to emner til
3.semester dersom studenten starter på sin masteroppgave allerede tidlig i 2.semester. Det er
forventet at studenten leverer masteroppgaven 15 mai i 4.semester med påfølgende eksamen i løpet
av juni. Fakultetet har innført 4 tidsfrister for innlevering av masteroppgaver gjennom året, og hvis
en tar hensyn til studieprogresjonskravet, er siste frist for innlevering 15 februar i 6.semester etter
oppstart.
2.2

§ 2.1.2 Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging
og progresjon samt muligheter for studentutveksling.

I vedlegg 1 og 2 finnes studieprogrambeskrivelser på norsk og engelsk for Master i biovitenskap, samt
emnebeskrivelser (vedlegg 3). Studiet består av fire ulike spesialiseringer; Akvakultur; Genomikk;
Marin økologi; Terrestrisk økologi og naturforvaltning. Hver spesialisering har også en egen webside.
Disse er presentert på engelsk i vedleggene 2a-d. Oppbygging av programmet vises i Figur 1, og
progresjon er gitt under «Beskrivelse av studiet» på studiesiden på web. Her står det:
«Naturressurser er viktig for menneskeheten, og de må tas vare på for kommende generasjoner.
Masterstudenter i biovitenskap vil tilegne seg kunnskap om levende organismer i marine og
terrestriske miljø. Studiet har som mål å gi studentene avansert kunnskap i biovitenskap med
spesialiseringer fra en av følgende områder: akvakultur, genomikk, marin økologi eller terrestrisk
økologi og naturforvaltning. En vitenskapelig master i biovitenskap gir deg en konkurransefordel i
jobbmarkedet, og fleksibilitet til å gå ulike veier».

Studieprogrambeskrivelsene viser studiets innhold med en kort introtekst og punkter som
«Beskrivelse av studiet» og «Læringsutbytte».
Se også https://www.nord.no/no/studier/biologi-akvakultur-master for beskrivelse på Nord sine
hjemmesider.
Figur 1. Studiemodell Master i biovitenskap med 4 spesialiseringer

Master in Biosciences
Specialization
in Aquaculture

Compulsory
autumn
(20 ECTS)

Compulsory
Spring
(10 ECTS)

Specialization
in Genomics

Specialization
in Marine
Ecology

Specialization in
Terrestrial Ecology
and Nature
Management

Scientific communication and research methods BI300F, 10 ECTS

Aquaculture
Practices and
Principles AK303F

Evolutionary Genetics BI317F

Landscape ecology and
nature management
BIO5020

Aquaculture
nutrition AK320F

Aquatic
Genomics and

Cryptogams ØKO5020
5 ECTS spring2019,
5 ECTS autumn 2019

Biophysical
Interactions
BI312F
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Bioinformatics
BI311F

Elective
autumn
(30 ECTS in
total)

Elective
spring
(30 ECTS in
total)

Studiested Bodø
 Aquaculture Practices and Principles
 Evolutionary Genetics BI317F
 Environmental pollution and ecotoxicology (5ECTS)
 Fish Physiology
 Work placement in the aquaculture industry (5ECTS)
 Special Curriculum (5 or 10ECTS)

Studiested Steinkjer
 Remote Analysis in
Nature
Management
 Landscape ecology
and nature
management
 Geographical
information
processing
 Cryptogams Part II
(5 ECTS)
 Special Curriculum
(5 or 10 ECTS)

Studiested Bodø
 Aquaculture nutrition
 Aquatic Genomics and Bioinformatics
 Aquatic animal health
 Biophysical Interactions
 Fish quality and food safety
 Principles in Animal Experimentation (5ECTS)
 RNA Biology BI322F (5ECTS)
 Ecosystem Resilience BI3131F (5 ECTS)
 Special Curriculum (10 or 5 ECTS)

Studiested Steinkjer
 Special Curriculum
(10 or 5ECTS)
 Cryptogams Part I (5
ECTS)

3rd and 4th
semester

Master Thesis in
Aquaculture

Master
Thesis

(30 or 60 ECTS)

Master Thesis in
Genomics

Master Thesis in Master Thesis in Terrestrial
Marine Ecology Ecology and Nature
Management

I utgangspunktet er alle masteremner ved FBA, både de obligatoriske og de valgbare sentrale deler
av programmet. De obligatoriske emner og metodeemnet vil være mest sentral.
Felles for alle 4 spesialiseringene er emnet «Scientific Communications and Research Methods» på
10 sp. I tillegg har hver spesialisering 20 sp med obligatoriske emner. Da gjenstår 30 sp som er
valgemner. Disse kan velges fritt fra FBA sine masteremner, og avanserte bacheloremner.
Studentene kan også ta emner ved andre universiteter etter veiledning fra FBA. Utveksling passer
dermed best i 2. og 3. semester. Masteroppgaven er på 60 sp, og tas siste studieår. Spesialiseringen i
akvakultur kan velge mellom 30 og 60 sp masteroppgave.
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Vi er klar over at det er mange valg, og at studieplanen derfor kan virke uoversiktlig. På websiden har
vi derfor satt sammen to alternativer til studieplaner med valgemner for hver retning. Skjermklipp fra
websiden er vist i
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Figur 2.
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Figur 2 Studieplaner med anbefalte valgemner

Aquaculture

Genomics
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Marine
Ecology

Terrestrial
Ecology and
Nature
Management

Vi mener at programbeskrivelsen med tilhørende emnebeskrivelser tilfredsstiller kravet til
informasjon om studietilbudet.
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3 § 2-2 Krav til studietilbudet
3.1

§ 2.2.1 Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.

Tabell 1 under viser læringsutbyttet (LUB) for master i biovitenskap, samt hvordan den treffer
kvalifikasjonsrammeverket (NKR) sine deskriptorer på programnivå. I vedlegg 4 er læringsutbyttet for
hver spesialisering (akvakultur, genomikk, marin økologi og terrestrisk økologi og naturforvaltning),
stilt opp mot NKRs deskriptorer.
Navnene på spesialiseringene er valgt på bakgrunn av de områder hvor FBA har sine faglige styrker,
noe som også er forankret i forskningsgruppene ved FBA (Forskningsgruppe akvakultur,
forskningsgruppe genomikk og forskningsgruppe økologi).
Tabell 1 Læringsutbyttet for master i biovitenskap

Kunnskap (nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk)

Kunnskap (master i biovitenskap)



Har avansert kunnskap innenfor fagområdet og
spesialisert innsikt i et avgrenset område
 Har inngående kunnskap om fagområdets
vitenskapelige eller kunstfaglige teori og
metoder
 Kan anvende kunnskap på nye områder innenfor
fagområdet
 Kan analysere faglige problemstillinger med
utgangspunkt i fagområdets historie,
tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
Ferdigheter (nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk)













Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike
informasjonskilder og anvende disse til å
strukturere og formulere faglige resonnementer
Kan analysere eksisterende teorier, metoder og
fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide
selvstendig med praktisk og teoretisk
problemløsning
Kan bruke relevante metoder for forskning og
faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid på en
selvstendig måte
Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset
forsknings- eller utviklingsprosjekt under
veiledning og i tråd med gjeldende
forskningsetiske normer

Generell kompetanse (nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk)



Har avansert kunnskap innenfor fagområdet
biovitenskap i henhold til valgt spesialisering.
Har inngående kunnskap om relevante
vitenskapelige metoder som benyttes innen
biologisk forskning

Ferdigheter (master i biovitenskap)







Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike
informasjonskilder og anvende disse til å
strukturere og formulere problemstillinger
innen biovitenskap.
Kan analysere eksisterende teorier, metoder og
forskningsstrategier innenfor valgt
spesialisering.
Kan bruke relevante metoder på en selvstendig
måte til å samle inn, analysere, tolke og forstå
biologiske data
Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset
forskningsprosjekt under veiledning og i tråd
med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse (master i biovitenskap)
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Kan analysere relevante fag-, yrkes- og
forskningsetiske problemstillinger
Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på
nye områder for å gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver og prosjekter
Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og
behersker fagområdets uttrykksformer
Kan kommunisere om faglige problemstillinger,
analyser og konklusjoner innenfor fagområdet,
både med spesialister og til allmennheten
Kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser











3.1.1

Kan analysere relevante biologiske og
forskningsetiske problemstillinger
Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til
å delta i vitenskapelige forskning og
profesjonelle forskningsmiljø relatert til
masterens spesialisering
Kan gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og
prosjekter innenfor valgte spesialisering.
Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og
behersker uttrykksformer relevante for
biovitenskap.
Kan kommunisere om faglige biologiske
problemstillinger til vitenskapelig miljø og
allmennheten
Kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser

Studiets navn

Navnet på masterprogrammer er Master i biovitenskap, på engelsk Master in Biosciences.
Biovitenskap er et stort fagområde, men i og med at den har fire spesialiseringer som favner bredt,
mener vi at navnet er dekkende. På engelsk får navnet også flertalls ‘s, som indikerer at det er et
bredt vitenskapsområde. Spesialiseringene tatt i betraktning, kan heller ikke navnet være mer
spesialisert. Navnet korresponderer med fakultetets navn.
Biovitenskap er i seg selv en innarbeidet term som forteller våre omgivelser at vi tilbyr biologiske
studier i vid forstand. Navnet forteller oss fagområdets tilhørighet, mens spesialiseringen og
masteroppgaven forklarer i hvilken retning studenten har valgt å gå. Ettersom studiet er innenfor
feltet biovitenskap, har studentene felles emner også, og de kan ta valgemner på kryss av
spesialiseringene. Det viser at navnet både er dekkende og avgrensende for spesialiseringene.
Ordet «vitenskap» / «science», indikerer at det er en vitenskapelig master. Vi har valgt å ikke kalle
den «Master of Science», da ordet science da ville kommet to ganger, dvs. «Master of Science in
Biosciences». Vi mener det er nok at ordet «vitenskap» / «science» dukker opp én gang i navnet for å
fortelle at det er en vitenskapelig master.
Ordet «Master» viser at det er et studium på nivå 7. For de som ikke kjenner
kvalifikasjonsrammeverket, gir ordet «master» en forventning om at kandidaten har en lengre
universitetsutdannelse, hvilket jo er riktig.
Også universitetet i Oslo har en master i Biovitenskap, men denne har andre spesialiseringer enn vårt
program. Det at vi har samme navn på vår mastergrad som andre universitet ser vi på som en fordel,
da vi er lettere å finne for våre fremtidige studenter.
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3.2

3.2.1

§ 2.2.2 Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
Slik holder FBA studietilbudet faglig oppdatert

FBA avholder jevnlig eksterne panelvurderinger av sine studieprogram. Det er ikke gjennomført egen
ekstern vurdering av dette programmet i forbindelse med reakkreditering, men dette vil bli
gjennomført senere som en del av FBA sin faste runde med eksterne panelvurderinger. Slike eksterne
panel består vanligvis at 3-4 personer som representerer lignende utdannelser ved andre universitet
og representanter fra aktuelle fremtidige arbeidsgivere for våre studenter. Målet er å få innspill på at
studiet er tilpasset aktuelle jobber for studentene. Til opplysning har bachelor i dyrepleie ved FBA
hatt eksternt panel i 2018.1
Flere av våre fagfolk har forskningssamarbeid med industrien, det kan være oljenæring, fiskerinæring
og oppdrettsnæring. FBA har også en stor etter og videreutdannings aktivitet mot
oppdrettsnæringen, hvor 7-8 av våre faglig ansatte fast gir undervisning. Både forskningssamarbeid
og EVU er svært lærerikt for våre fagansatte som gjennom dialog med oppdrettsnæringen holder seg
oppdatert om de utfordringer næringen står overfor. Nye tanker og ideer som fanges opp av våre
fagansatte gjennom nettverk og forskning bidrar kontinuerlig til nytenkning rundt de emner som
tilbys på masternivå, men også de forskningsoppgaver som gis våre studenter i sine masteroppgaver.
Dette fører til kontinuerlig kvalitetsutvikling av studiets faglige innhold.
Gjesteforelesere med spesialkunnskap innenfor sine felt innhentes i programmet. Studentene med
spesialisering i akvakultur er på besøk til oppdrettsbedrifter. Masterstudenter er også inviterte til å
delta på FBA sine forskningsseminar sammen med faglige ansatte og PhD studenter.
3.2.2

Relevans for arbeids- og samfunnsliv og eksempler på mulige yrker/ videre studier.

Nord Universitet har et viktig samfunnsoppdrag i å bidrar med utdanning og forskning innen
biovitenskap for Nordland/Trøndelag. Nordland er det fylke i landet som har høyest produksjon av
oppdrettslaks. Oppdrettsnæring og tilhørende forvaltning trenger fagfolk som er spesialisert innen
akvatisk produksjon, men også fagpersoner som har en mer økologisk tilnærming til feltet. Både
Nordland og Trøndelag har store utmarksområder, nasjonalparker, Nordland har Norges lengste
kyststripe, og alle kommuner er pålagt å lage arealplaner. Det er derfor behov for kompetanse inne
naturforvaltning og arealplanlegging. Genomikk er en nytt fagområde, men fremtidens forskning
innenfor sykdomsdiagnostikk, utvikling av vaksiner, artsbestemmelse og avl på oppdrettsfisk vil
fordre denne type kunnskap. Nordland og Trøndelag har i dag flere avlsstasjoner for laks,
forskningsstasjoner, vaksinefirma og avanserte analyselaboratorier som trenger denne type
kompetanse.
Våre ferdige kandidater kan fylle ulike roller i samfunnet. Avhengig av spesialisering vil kandidatene
være godt kvalifisert for stillinger som biologisk controller, fiskebiolog, fôr-koordinator eller
kvalitetsleder i oppdrettsnæringen. Marinbiolog, fiskebiolog, økolog og naturforvalter hos statlig
forvaltning og konsulentfirma. Overingeniør ved avanserte laboratorier i privat næring og på

1

Til opplysning har bachelor i dyrepleie ved FBA hatt eksternt panel i 2018.
18

3/19 Reakkreditering 2018 - Master i Biovitenskap - 17/04288-22 Reakkreditering 2018 - Master i Biovitenskap : Søknad om akkreditering - Master i biovitenskap_22.01.2019_TB

universiteter. Ved å ta pedagogiske tilleggsutdanning vil de være kvalifisert også til lektorstilling i
videregående skole.
Ferdige studenter får seg mange ulike type jobber, og relevante jobber. Fra kullet som er ferdig vår
2018 har mange kandidater allerede fått tilbud om jobb innen følgende områder. Miljøet er lite, så
informasjonen er basert på at vi har kontakt med flere av masterkandidatene. Eksempler er PhD
stilling ved FBA; lektor i videregående skole; ingeniør ved forskningsstasjon; fiskehelsebiolog ved
analyselaboratorium; fôr-koordinator; settefisk koordinator; forvaltning av villaks;
sertifiseringskoordinator. Dette viser at det er behov for våre kandidater i samfunnet.
I tillegg til å være relevant for arbeidslivet, vil kandidatene etter en fullført Master biovitenskap
kunne kvalifisere til en PhD i akvatisk biovitenskap ved Nord universitet. Kandidater vil også kunne
kvalifisere for doktorgradsløp innen biovitenskap ved andre institusjoner i Norge eller utlandet, for
eksempel University of Münster, Faculty of Biology. I Norge er våre kandidater kvalifisert til å søke
PhD stillinger ved alle våre universitet som tilbyr biologisk utdannelse, slik som Universitetene i
Bergen, Oslo, Tromsø, NTNU, NMBU. Også forskningsinstitusjoner som Norsk institutt for
naturforskning, havforskningsinstituttet og matforskningsinstituttet NOFIMA med flere, er aktuelle
steder å gå videre på en PhD for våre kandidater.
3.2.3

Rekrutteringsgrunnlaget

Master i biovitenskap og lignende biologiske masterretninger tilbys ved flere av våre norske
universitet. UiO har en master i biovitenskap med 7 ulike spesialiseringer. Ingen av spesialiseringene
er overlapper med våre, men har områder som ligner slik som økologi og evolusjon, marinbiologi og
limnologi og molekylærbiologi. Ved UiB tilbys master i biologi med flere spesialiseringer, deriblant
havbruksbiologi og marinbiologi. Ved NMBU har de master i biologi med 4 spesialiseringer som alle
er forskjellig fra våre spesialiseringer, og de har i tillegg en egen master i akvakultur. NTNU har også
en egne master i naturforvaltning, men denne har en mer internasjonal profil enn våre spesialisering
i dette fagområdet. Universitetet i Tromsø tilbyr en master i fiskeri og havbruksvitenskap med 2
spesialiseringer, der den ene spesialiseringen er havbruk. Dette viser at det er flere steder man kan ta
en master innenfor biovitenskap/biologi. Men ingen av spesialiseringene ved andre universitet er likt
oppbygd med våre. Nord universitet inngår som en del av mangfoldet som tilbyr master innen
biologiske fag i Norge. Denne type mastergrader er ikke noe man kan masseprodusere, da det er
krevende både med hensyn på infrastruktur og veiledning.
De fleste bachelorprogram ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur er direkte kvalifisert til å gå
videre på master i biovitenskap. Noen bachelorstudier krever at studentene kvalifiserer seg ved ta ett
eller flere emner. De senere år har det vært en stor økning med studenter som er tatt opp på våre
bachelorprogram. Vi ser nå en stor effekt på dette, ved at vi har mye større rekruttering inn på
masteren i fra egne rekker enn vi har hatt tidligere.
For opptaket til høsten 2018 var det 247 søkere til studiet, inkludert søkere fra EU og utenfor EU. Av
disse fant vi at 66 var kvalifiserte, og 37 studenter ble tatt opp til programmet høsten 2018. Det har
blitt tatt opp mellom 15 og 20 studenter på programmet i de senere år, og vi tror at dette vil øke
fremover fordi det er økende interesse for havbruk, miljø og marin økologi generelt i samfunnet. Den
nye spesialiseringen i terrestrisk økologi og naturforvaltning har bidratt til økt interesse for masteren,
og dette venter å fortsette. 10 studenter fikk opptak til den nye retningen høsten 2018. Det kunne
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vært flere, men det er viktig for fakultetet å ikke ta opp flere enn vi kan gi god veiledning og
oppfølging til.
Fra om med opptaket til høsten 2019 har vi valgt å legge om opptaket, slik at søkerne velger
spesialisering i det de søker. På denne måten ønsker vi å sikre at hver spesialisering får nok studenter
til å ivareta et godt studiemiljø og både faglig og sosialt.
3.3

§ 2.2.4 Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for
heltidsstudier.

I UHL §3-8, punkt 1, står det at et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. Dette skal da tilsvare
1500-1800 timer pr år i arbeidsinnsats fra studenten, som igjen tilsvarer i omtrent 40 timer per uke i
løpet av semesteret. Dette omfatter forelesninger, lab øvelser, ekskursjoner, gruppearbeid, skriftlige
innleveringer, selvstudium og eksamenslesing (Tabell 2). I tillegg kommer selvstendig arbeid med
egen masteroppgave. Her inngår innsamling av materiale, analysearbeid ved våre laboratorier,
statistisk bearbeiding av data og skriving av masteroppgaven.

Tabell 2. Oversikt arbeidsomfang i timer gjennom 2 årig master i biovitenskap

Forelesninger
Muntlige presentasjoner
Laboratorieøvelser, felt og
ekskursjoner i undervisning
Sjølstudium
Feltarbeid / labarbeid egen
master
Statistikk
Rapportskriving
Eksamensforberedelse
Sum

1.semester
120
2
30

2.semester
120
2
30

3.semester

450

450

200
450

4.semester
2

700

150
200
802

200
802

800

100
802

Normalt beregnes ca. 40-50 timer organisert undervisning på ett 10 studiepoengs emne på
masternivå. Også emnene på Master i biovitenskap legger opp til dette som norm i timetallet for
organisert undervisning. Dette gir at studentene vil ha ca. 120-150 timer, tilsvarende fire fulle uker,
med organisert undervisning per semester. Resten er satt av til egenarbeid. Det er vanskelig å
fastsette en nøyaktig fordeling av egenarbeidet mellom selvstudium og eksamensforberedelser, da
dette naturlig nok vil gå noe inn i hverandre.
I 3. og 4. semester gjennomfører studentene masteroppgave, slik at det i dette semesteret går mer
tid til innsamling av materiale, analysearbeid, bearbeiding av tallmateriale og selvstendig
kunnskapsinnhenting om masteroppgavens tema. Dette er i sammenheng med LUB. Arbeidsfordeling
er vanskelig å beregne, men vanligvis bruker studentene 3. semester på å gjennomføre forsøk eller
samle inn data fra felt, og utføre analytisk arbeid ved våre laboratorier. Siste semester brukes til å
statistisk bearbeide innsamlet materiale og skrive rapport (masteroppgaven).
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Totalt gir dette et arbeidsomfang på ca. 800 timer per semester. Trolig bruker mange av studentene
våre mye mer enn 800 timer per semester gjennom masterstudiet. Vi vet av studentundersøkelser at
det er stor variasjon i arbeidsmengden legges i studiehverdagen, men jevnt over er
masterstudentene en engasjert gruppe med betydelig lavere strykprosent enn studenter på lavere
gradsstudier.
3.4

3.4.1

§ 2.2.4 Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet
Beskrivelse av studiets innhold og oppbygging

Komplett studieprogrambeskrivelse inkludert beskrivelse av alle emner, samt LUB for de enkelte
spesialiseringer innenfor masteren er beskrevet i Vedlegg 1, 2 og 3.
Som beskrevet innledningsvis, er Master biovitenskap er bygd opp med at alle tar et felles
metodekurs på 10 sp første semester. I tillegg har hver spesialisering totalt 20 sp obligatorisk
fordypning fordelt på 1. og 2. semester. De resterende 30 sp kan velges mellom alle masteremner
ved FBA (eller fra andre universitet i nasjonalt eller internasjonalt der det er naturlig), samt fra
avanserte bacheloremner på FBA eller andre fakultet ved Nord. Minst 2/3 av studiepoengene må
være på masternivå. For å hjelpe studentene, er det laget ulike alternative forslag til
emnesammensetning for de 4 spesialiseringene. Disse er lagt på hjemmesiden der programmet er
presentert.
For spesialisering akvakultur, er det mulig å velge en 30 sp oppgave, men da må studentene ta 90 sp
emner for å oppfylle 120 studiepoeng totalt. Det gjør det mulig å søke mer tverrfaglighet, og er
spesielt tilrettelagt for studenter som ønsker å tilegne seg mer teoretisk kunnskap om økonomiske
eller administrative fagområder som er etterspurt i oppdrettsindustrien. Studenter kan da velge
bacheloremner fra FSV eller HHN.
Tabell 3 viser hvordan læringsutbytte innenfor hver av de fire spesialiseringene oppfyller overordnet
LUB for studieprogrammet. Vedlegget har tatt for seg de 3 obligatoriske emnene i hver spesialisering,
samt tilhørende masteroppgave, og viser hvordan disse samlet sett oppfyller det overordnete LUB
for studieprogrammet. Vedlegget viser at læringsutbyttene korresponderer med NKR, men er
svakest innenfor nytenkning og innovasjonsprosesser.
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Tabell 3: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og LUB i studieprogrammet.
Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk
(NKR)

NKR
NIVÅ 7 (MASTER 2. syklus)

LUB
Spesialisering Akvakultur

LUB
Spesialisering Genomikk

LUB
Spesialisering
Marin økologi

LUB
Spesialisering Terrestrisk
økologi og naturforvaltning

Kandidaten …

LUB
Master i biovitenskap og
akvakultur – felles for alle
retningene

KUNNSKAP

 har avansert kunnskap

 har avansert kunnskap

 Har generell

 Kjenner de

 Har dypere kunnskap

 Har generell kunnskap og

om marine
økosystem og deres
funksjon.
 Har dypere forståelse
av dynamikken og
prosessene i marine
økosystem, og
interaksjon med
miljømessige faktorer
og antropogenes
innvirkning.
 Har dyp Kunnskap om
relevante
vitenskapelige
metoder i marin
forskning.

oversikt over terrestriske
økosystemer og deres
funksjon, med hovedfokus
på økosystemer i de
nordlige regioner.
 Har avansert forståelse av
norske/ skandinaviske
økosystemer og prosesser,
samt antropogen
innvirkning.

innenfor fagområdet og
spesialisert innsikt i et
avgrenset område

 har inngående kunnskap
om fagområdets
vitenskapelige eller
kunstfaglige teori og
metoder.

 kan anvende kunnskap
på nye områder
innenfor fagområdet

 kan analysere faglige
problemstillinger med

innenfor fagområdet
biologi (akvakultur,
økologi eller marin
genomikk) avhengig av
masterens spesialisering

 har inngående
kunnskap om relevante
vitenskapelige metoder
som benyttes innen
biologisk forskning

kunnskap og oversikt
over oppdrettsarter
og ulike praksiser
innen havbruk verden
over.

 Har avansert
forståelse av de etiske
utfordringene til
bærekraft i
kommersiell oppdrett.

funksjonelle
komponentene av
genomet, og de
funksjonelle
begrensingene.

 Har generell kunnskap
om fagområdets
teoretiske og praktiske
utvikling som følge av
teknologiske
nyvinninger.

 Har praktisk

 Har praktisk Kunnskap om
relevant vitenskapelig
forskning og metoder
innen terrestriske
økosystemer,
metapopulasjoners
funksjon i fragmenterte
landskap, artskunnskap
inkludert indentifisering av
områder med sårbare
biodiversitet.

 Kan anvende sin

kunnskap om
relevante
vitenskapelige
metoder og
vitenskapelig
kommunikasjon.

kunnskap på nye
områder innen marin
økologi.

 Kjenner de mest
relevante
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FERDIGHETER

utgangspunkt i
fagområdets historie,
tradisjoner, egenart og
plass i samfunnet
 kan analysere og
forholde seg kritisk til
ulike informasjonskilder
og anvende disse til å
strukturere og
formulere faglige
resonnementer

 kan analysere
eksisterende teorier,
metoder og
fortolkninger innenfor
fagområdet og arbeide
selvstendig med
praktisk og teoretisk
problemløsning
 kan bruke relevante
metoder for forskning
og faglig og/eller
kunstnerisk
utviklingsarbeid på en
selvstendig måte

 kan gjennomføre et

GENERELL
KOMPETANSE

informasjonskilder i
fagområdet.

 kan analysere og

 Kan tilegne seg

forholde seg kritisk til
ulike informasjonskilder
og anvende disse til å
strukturere og
formulere
problemstillinger innen
biovitenskap.
 kan analysere
eksisterende teorier,
metoder og
forskningsstrategier
innenfor fagfeltet

oppdatert kunnskap
om genomikk.
 Kan vurdere og
diskutere forskning
innen genomikk.

 kan bruke relevante
metoder på en
selvstendig måte til å
samle inn, analysere,
tolke og forstå
biologiske data

 kan gjennomføre et

selvstendig, avgrenset
forsknings- eller
utviklingsprosjekt under
veiledning og i tråd med
gjeldende
forskningsetiske normer

selvstendig, avgrenset
forskningsprosjekt
under veiledning og i
tråd med gjeldende
forskningsetiske normer

 kan analysere relevante

 kan analysere relevante

fag-, yrkes- og
forskningsetiske
problemstillinger

biologiske og
forskningsetiske
problemstillinger

 Har de nødvendige
ferdigheter for å
effektivt kunne hente
ut og kritisk vurdere
og håndtere
akademisk
informasjon om
akvakultur.
 Er i stand til å bruke
relevante
referanseverktøy,
presentere teknikker
og vise skriftlige
ferdigheter.

 Kan anvende praktiske
og analytiske metoder,
inkludert
laboratorieteknikker
og bioinformatikk på
spesifikke
problemstillinger.

 Har akademiske
ferdigheter i ulike
aspekter ved
akvakultur, og er i
stand til å designe et
eksperiment.

 Er i stand til å velge
den mest
hensiktsmessige
tilnærmingen i studiet

 Kan hente, analysere
og kritisk vurdere
vitenskapelige
informasjon innen
fagområdet marin
økologi.

 Kan bruke
vitenskapelig
informasjon og
teorier på en
selvstendig måte i
arbeidet med
vitenskapelige
problemstillinger.
 Kan bruke relevante
forskningsmetoder i
marin økologi til å
designe og utføre et
avgrenset og veiledet
forskningsprosjekt
innen marin økologi.
 Kan bruke relevante
forskningsmetoder i
marin økologi til å
designe og utføre et
avgrenset og veiledet
forskningsprosjekt
innen marin økologi.

 Har de nødvendige
ferdigheter for å kritisk
vurdere og implementere
akademisk informasjon
innen forvaltning av
terrestriske økosystem.

 Er i stand til å bruke
relevante referanseverktøy
og eksisterende kunnskap
til skriftlig og muntlig
kunnskapsformidling.

 Har ferdigheter i ulike
aspekter ved terrestriske
økosystemforskning, og på
en selvstendig måte være i
stand til å designe og
utføre vitenskapelige
studier eller verktøy i
forvaltningsøyemed.

 Kan utføre avanserte
oppdrag og
prosjekter ved å
bruke kunnskaper og
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 kan anvende sine
kunnskaper og
ferdigheter på nye
områder for å
gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver og
prosjekter

 kan formidle
omfattende selvstendig
arbeid og behersker
fagområdets
uttrykksformer

 kan kommunisere om
faglige
problemstillinger,
analyser og
konklusjoner innenfor
fagområdet, både med
spesialister og til
allmennheten

 kan anvende sine
kunnskaper og
ferdigheter til å delta i
vitenskapelige forskning
og profesjonelle
forskningsmiljø relatert
til masterens
spesialisering
 kan gjennomføre
avanserte
arbeidsoppgaver og
prosjekter innen sitt
fagområde
 kan formidle
omfattende selvstendig
arbeid og behersker
fagområdets
uttrykksformer

 kan kommunisere om
faglige biologiske
problemstillinger til
vitenskapelig miljø og
allmennheten

 kan bidra til nytenking

 kan bidra til nytenking

og i
innovasjonsprosesser

og i
innovasjonsprosesser

 Kan anvende
grunnleggende
forskningsmetoder og
akademisk formidling
innen fagområdet for
masteroppgaven.

av spesifikke
organismer.
 Er i stand til å
identifisere
problemstillinger som
kan løses effektiv ved
hjelp av genomikk.

 Kan utveksle

 Kan kommunisere

synspunkter og
erfaringer med andre
forskere innen
akvakultur, og
dermed bidra til
kontinuerlig
forbedring av god
forskningspraksis.

 Kan kommunisere
viktige
problemstillinger,
utfordringer og
løsninger innen
akvakultur, både med
industrien, blant
vitenskapelige og
med allmennheten.

ferdigheter i marin
økologi.
 Kan bidra til
videreutvikling av
fagfeltet og i debatter
som omhandler
marin økologi.

arbeidet utført i
masterprosjektet,
samt mestre språk og
terminologi innen
marin økologi.

 Er i stand til å formidle
viktige tema, utveksle
erfaringer og holde
seg oppdatert innenfor
fagfeltet genomikk.

 Kan kommunisere
viktige vitenskapelige
tema og utfordringer
innen marin økologisk
forskning bade med
spesialister og
allmennheten.

 Kan anvende
grunnleggende
forskningsmetodikk (…).

 Kan (…) kommunisere på
en akademisk måte
innenfor masterprosjektet.
 Kan utveksle synspunkter
og erfaringer med andre
innenfor terrestrisk
økosystemforskning og
anvendt naturforvaltning,
(…).
 Kan kommunisere
hovedtema, utfordringer
og løsninger Innen
terrestrisk økologisk
forskning,
naturforvaltning, og
biodiversitet.

 Kan (…) bidra til utvikling
og debatter innenfor dette
fagfeltet.
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Tabell 4 gir en mer overordnet oversikt der emnene er plassert i tre hovedkategorier; Metodeemne,
biologiske fordypningsemner og selve masteroppgaven. Læringsutbyttet på programnivå er
kategorisert for å vise tilknytningen til denne inndelingen.
Tabell 4: Oversikt over hvordan LUB er ivaretatt i emneområdene i studieprogrammet
Emnegruppe

Kunnskap (kandidaten…)

Ferdigheter (kandidaten…)

Metodeemne

-har inngående kunnskap
om relevante
vitenskapelige metoder
som benyttes innen
biologisk forskning

-kan analysere og forholde seg kritisk til
ulike informasjonskilder og anvende
disse til å strukturere og formulere
problemstillinger innen biovitenskap.
-kan analysere eksisterende teorier,
metoder og forskningsstrategier
innenfor fagfeltet
-kan bruke relevante metoder på en
selvstendig måte til å samle inn,
analysere, tolke og forstå biologiske
data

Biovitenskapelige
emner

-har avansert kunnskap
innenfor fagområdet
biologi (akvakultur,
genomikk, marin økologi
eller terrestrisk økologi
og naturforvaltning)
avhengig av masterens
spesialisering
-har avansert kunnskap
innenfor fagområdet
biologi (akvakultur,
genomikk, marin økologi
eller terrestrisk økologi
og naturforvaltning)
avhengig av masterens
spesialisering

- kan analysere og forholde seg kritisk
til ulike informasjonskilder og anvende
disse til å strukturere og formulere
problemstillinger innen biovitenskap.

- kan kommunisere om faglige
biologiske problemstillinger til
vitenskapelig miljø og
allmennheten
- kan formidle omfattende
selvstendig arbeid og behersker
fagområdets uttrykksformer

- kan gjennomføre et selvstendig,
avgrenset forskningsprosjekt under
veiledning og i tråd med gjeldende
forskningsetiske normer
- kan bruke relevante metoder på en
selvstendig måte til å samle inn,
analysere, tolke og forstå biologiske
data

- kan anvende sine kunnskaper
og ferdigheter til å delta i
vitenskapelige forskning og
profesjonelle forskningsmiljø
relatert til masterens
spesialisering
- kan bidra til nytenking og i
innovasjonsprosesser
- kan kommunisere om faglige
biologiske problemstillinger til
vitenskapelig miljø og
allmennheten

Masteroppgaven

3.4.2

Generell kompetanse
(kandidaten…)
-kan analysere relevante
biologiske og forskningsetiske
problemstillinger
-kan gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver og prosjekter
innen sitt fagområde

Begrunnelse for hvordan studiets innhold og oppbygging gir grunnlag for at studentene
oppnår læringsutnyttet

Grunnlaget for at studentene oppnår læringsutbyttet, er ivaretatt gjennom både obligatoriske emner
og valgemner, og ikke minst gjennom selve masteroppgaven. I første semester introduseres
studentene til vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode. Dette er felles emner som skal
forberede studentene på deres videre arbeid i masteren. I første semester inngår også
laboratoriesikkerhet, for at studentene skal arbeidet trygt på lab i de påfølgende emner. Gjennom
det felles metodeemnet sikrer vi at alle studentene bringes sammen første semester. Dette øker
både det fagsosiale og det sosiale fellesskapet som helhet.
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Studentene velger spesialiseringen i første semester. Uavhengig av valgt spesialisering, introduseres
studenten til sin spesialisering gjennom obligatoriske emner første og andre semester. Tabell 5 viser
hvilke emner som er obligatoriske for hver spesialisering. Disse emnene regnes som
introduksjonsemner, og skal bidra til å introdusere og gi studentene fordypning i valgt spesialisering.
Tabell 5: Obligatoriske emner for hver spesialisering i 1. og 2. semester.
Obligatorisk emne / spesialisering

Høst 1. semester

Vår 2. semester

Akvakultur

Akvakultur

Akvakulturernæring

Marin økologi

Evolusjonær genetikk

Biofysiske interaksjoner

Genomikk

Evolusjonær genetikk

Akvagenomikk og bioinformatikk

Terrestrisk økologi og naturforvaltning

Landskapsøkologi i naturforvaltningen

Kryptogamkunnskap

I tillegg til de beskrevne obligatoriske emner (både de som er felles og de som gjelder hver
spesialisering), velger studentene valgemner første og andre semester. Valgemnene er ment å gi
enten bredde, tverrfaglighet eller en retning innen biovitenskapen ved å velge emner fra de andre
spesialiseringene, eller mer dybde innenfor valgt spesialisering ved å ta valgemner som knyttes mer
direkte til spesialiseringen. Studiet tilbyr noen frittstående valgemner, men i tillegg kan studentene
velge emner som er definert som obligatoriske i de andre spesialiseringene. Tabell 6 under viser alle
frittstående valgemner utover de som er listet opp i Tabell 5.
Tabell 6: Valgemner i Master i biovitenskap
Obligatorisk emne /
spesialisering

Høst 1. semester

Vår 2. semester

Miljøgifter og økotoksikologi

Akvagenomikk og bioinformatikk
Helse hos akvatiske oppdrettsorganismer

Fiskefysiologi
RNA- biologi
Valgemner felles for
retningene

Prinsipper ved bruk av dyreforsøk
Praksis i havbruksnæringen
Fiskekvalitet og mattrygghet
Individuelt spesialpensum,
5 eller 10 stp.

Funksjon og stabilitet i økosystemer

Geografisk informasjonsbehandling

Fjernanalyse i naturforvaltningen

Den avsluttende masteroppgaven i 3. og 4. semester bygger på det studenten har tilegnet seg av
kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse fra 1. og 2. semester. Studentene blir sterkt
oppfordret til å finne veileder til masteroppgaven i løpet av første semester, slik at
studieprogresjonen sikres. Tematikken i oppgaven kan være selvvalgt, men ofte blir studenten en del
av et finansiert forskningsprosjekter ved FBA, eller i samarbeid med relevant industri eller
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forvaltning. Studenten kan også gjøre en helt eget selvstendig studie innafor programmets
fagområde. På slutten av studiet må alle holde en offentlig presentasjon av egen masteroppgave, slik
at alle får innsikt i hverandres arbeid.
Ettersom masteroppgaven utgjør halvparten av studieprogrammet, og har vi valgt å trekke fram
noen av punktene i studiets LUB for å vise hvordan masteroppgaven bidrar til å oppfylle dette:









Analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å
strukturere og formulere problemstillinger innen biovitenskap.
Har inngående kunnskap om relevante vitenskapelige metoder som benyttes innen
biologisk forskning
Bruke relevante metoder på en selvstendig måte til å samle inn, analysere, tolke og forstå
biologiske data
Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med
gjeldende forskningsetiske normer
Anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å delta i vitenskapelige forskning og
profesjonelle forskningsmiljø relatert til masterens spesialisering
Kan gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen sitt fagområde
Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
Kan kommunisere om faglige biologiske problemstillinger til vitenskapelig miljø og
allmennheten

(Utdrag av LUB for studieprogrammet).
Under følger eksempel på hvordan studietilbudets innhold er tilpasset LUB
Studieprogrammet har både en teoretisk og praktisk tilnærming til faget. Teori er viktig for å tilegne
seg kunnskap, og gjennom praktiske øvelser tilegner studentene seg praktisk kunnskap som er
aktuelle for arbeidslivet. Som for eksempel, hvordan planlegge et oppdrettsanlegg, hvordan
observere at oppdrettsfisk er syk, hvordan måle kvalitet på fisk, hvordan artsbestemme dyr og
planter i det marine eller terrestriske miljø, bruk av GIS i praktisk arealplanlegging, og andre
spesifikke metoder som er aktuelle både i samfunnslivet og for videre studier. Metode og
vitenskapelig tenking er også viktig for studentene i deres fremtidige jobber. Næringsliv og offentlig
virksomhet driver i dag mye egen forskning, som krever at de ansatte innehar denne type
kompetanse.
Som LUB viser, tilbyr programmet avansert innsikt innenfor fagområdet biovitenskap i henhold til
spesialisering. Valg av spesialisering er bestemmende for obligatoriske emner. Sammen med selve
masteroppgavens innhold og valgemner, gir dette dyp innsikt i utvalgte deler av biovitenskapen. Dyp
innsikt er et av de viktige læringsmålene i en mastergrad ifølge «Forskrift om krav til mastergrad».
Neste LUB er som følger: «Har inngående kunnskap om relevante vitenskapelige metoder som
benyttes innen biologisk forskning. Det obligatoriske metodekurset og masteroppgaven gir kunnskap
om vitenskapelige metoder innenfor biovitenskapelig forskning. Studentene må sette seg inn i
forsøksdesign, de lærer å analysere biologiske data, sette seg inn i ny forskning, samt at de blir øvet i
å være kritisk til det de leser». Slik kunnskap er en forutsetning hvis en ønsker å gå videre innen
forskning. Men også i andre yrker vil kjennskap til vitenskapelige metodikk øke bevisstheten når en
skal sette seg inn i nye fagområder. Flere av ferdighetene i LUB dekkes også av dette.
Under generell kompetanse er to av læringsutbyttene: «Kan formidle omfattende selvstendig arbeid
og behersker fagområdets uttrykksformer» og «Kan kommunisere om faglige biologiske
problemstillinger til vitenskapelig miljø og allmennheten. Gjennom studiet får de trening i muntlige
presentasjon og kommunikasjon i flere av emnene, og gir en offentlig presentasjon av
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masteroppgaven ved avslutning av studiet». Kommunikasjon og muntlig formidling er en viktig del av
masterstudenters læring. Deltakelse i faglige debatter, samfunnsdebatter og ytringer er en viktig for
det norske samfunn. Men også det å kunne videreformidle eget fagfelt til fagfeller og andre i
samfunnet. Slik sett mener vi at LUB er oppfylt gjennom studiet.
Sammensetning av obligatoriske emner for hver spesialisering gir alle studentene dyp faglig innsikt
innenfor sin spesialisering. For eksempel gir emnet BI317F Evolusjonær genetikk studentene som har
valgt spesialiseringen genomikk innføring i prinsippene for evolusjonær biologi. I tillegg vil et bredt
spekter av valgemner støtte opp om den enkeltes masteroppgave. Studentene får innsikt i hvordan
de designer og gjennomfører et mindre forskningsprosjekt, kritisk tenking og hvordan man finner ny
kunnskap gjennom internasjonal litteratur ved søk i databaser. Også skriftlig og muntlig
kommunikasjon innenfor fagområdet biovitenskap er en sentral del av læringsutbyttet (LUB).
Vi så det som nødvendig å lage LUB for de enkelte spesialiseringene. Selv om vi er innenfor området
biovitenskap, har de enkelte retninger sin særegenskaper på bruk av metodikk, analysekunnskaper
og faglig forståelse av fagområdet. Spesialiseringene har også egne masteroppgaver, der navnet til
valgt spesialisering korresponderer med emnenavnet for masteroppgaven (f.eks. BI309F
Masteroppgave i marin økologi).

3.4.3

Studietilbudets infrastruktur: Bibliotek og IT

Når det gjelder infrastruktur og nødvendige støttefunksjoner for at studentene skal oppnå
læringsutbyttet, så er det godt ivaretatt. Studentene har tilgang til universitetets bibliotekstjenester
både i Bodø og Steinkjer, som begge har betydelig litteratur innenfor det biovitenskapelige, inkludert
pensumlitteratur. Biblioteket har også aktuelle tidsskrifter. Alle studentene kan låne fra biblioteket,
som også gir tilgang til ulike databaser.
Biblioteket tilbyr jevnlig omvisning og opplæring av ulik art. De tilbyr kurs i databasesøk og
referansehåndteringsverktøyet Endnote. Kursene er gratis og åpen for alle studentene, og er spesielt
nyttig for MABIO-studentene i arbeidet med oppgaver, og ikke minst masteroppgaven.
I biblioteket finner studentene arbeidsplasser hvor de kan jobbe alene, eller i grupper, både med og
uten PC-er. Det finnes grupperom som studentene selv kan bestille. Private PC-er kan brukes opp
mot universitetets trådløse nettverk.
IT-avdelingen ved Nord har ansvar for brukerstøtte til ansatte og studenter, nettverksdrift,
systemdrift og utvikling og tilpassing. Både studenter og ansatte kan ta kontakt med IT-hjelp ved
behov. Det er også full dekning av trådløst nett på universitetets lokaler. Alle emnene kommer til å
ha egne elektroniske læringsplattformer på internett (Canvas). Her blir det lagt ut fagstoff,
framdriftsplan, forelesningsinformasjon ol. til studentene slik at alle til enhver tid kan holde seg
oppdatert.
Studentenes studentkort kan benyttes ved kopiering/utskrift. På hvert studiested, også Bodø og
Steinkjer, finnes multifunksjonsmaskiner for utskrift, kopiering og skanning.
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Universitetets nettside, www.nord.no, er en viktig informasjonsportal for studentene. Her er blant
annet veiledninger til StudentWeb, Canvas, innlogging til systeminnganger, studieplaner med
pensumlitteratur, lover, reglement og forskrifter, og informasjon om timeplaner. I tillegg har
studentene StudentWeb, der de finner informasjon om eksamensdatoer, hvilke emner som ligger i
utdanningsplanen og ikke minst muligheten til å melde seg opp i emner.
3.4.4

Laboratorier og feltarbeid

Master i biovitenskap er et studieprogram som består av forelesninger, feltarbeid, lab øvelser,
ekskursjoner og egenarbeid, men utløser også spesielle behov for laboratorielokaler,
forskningsfasiliteter for fisk og andre arter i vann, og annen mer krevende infrastruktur. Kyst- og
naturområdene i Norge er i seg selv et eget laboratorium. Fakultet for biovitenskap har avanserte
forskerlaboratorier hvor masterstudentene får opplæring i avanserte metoder tilpasset de ulike
masteroppgavenes art og innhold. Forskningsstasjonen i Mørkvedbukta ved studiested Bodø er
utbygd med fiskekar og har en egen sebrafisklab hvor det kan gjennomføres forsøk. Det er også
mulighet for å forske på makro og mikroalger.
Både spesialiseringen i marin økologi og den nye innen terrestrisk økologi og naturforvaltning, krever
muligheten for feltarbeid. Veiledere innenfor dette feltet har lang erfaring med feltarbeid i
henholdsvis marint og terrestrisk miljø og i skog og fjell. I Bodø brukes forskningsfartøyet «Tanteyen»
som eies av FBA flittig til feltarbeid og prøvetaking innenfor marin økologi.
Forskningen innen terrestrisk økologi og naturforvaltning bruker mye naturen som sitt
forskningslaboratorium. Her er det snakk om utmark som er gratis og tilgjengelig for alle, dvs. ingen
adgangsbegrensning. I tillegg har våre fagansatte nære kontakter med andre forskningsmiljø der
studentene har muligheter for å gjennomføre sine oppgaver knyttet til pågående og planlagte
forskningsprosjekter.
Vi mener derfor at tilgjengelig infrastruktur er tilfredsstillende for at studentene kan gjennomføre sitt
studieløp. Vi mener også at infrastrukturen er dimensjonert for studentgruppen, som har en grense
på 30-40 studenter.
3.5

§ 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.

Studieprogrammet Master i biovitenskap tilbyr varierte undervisnings- og læringsformer som
forelesninger, seminarer, gruppearbeid, laboratorieøvelser, ekskursjoner, feltkurs og obligatoriske
innleveringer. I flere av disse har studenten en aktiv rolle i læringsprosessen. Tabell 7 gir Tabell 7
Oversikt over undervisnings og -læringsformer Master i biovitenskapoversikt over de lærings og
undervisningsformer som benyttes i Master i biovitenskap.
Tabell 7 Oversikt over undervisnings og -læringsformer Master i biovitenskap
Emne

Lærings og undervisningsformer

Vitenskapelig kommunikasjon og
forskningsmetode

Forelesninger, datalab, presentasjoner

Akvakultur

Forelesninger, muntlig presentasjon, ekskursjon
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Akvakulturernæring

Forelesninger, 1 stk laboratorieøvelser

Helse hos akvatiske oppdrettsorganismer

Forelesninger, 1 stk laboratorieøvelser

Prinsipper ved bruk av dyreforsøk

Forelesninger, praktisk trening

Evolusjonær genetikk

Forelesninger, datalab

Akvagenomikk og bioinformatikk

Forelesninger, datalab

Fiskefysiologi

Forelesninger, 4 stk laboratorieøvelser

Kryptogamkunnskap

Forelesninger, lab øvelser, feltkurs

Biofysiske interaksjoner

Forelesninger, seminarer og prosjektarbeid

Funksjon og stabilitet i økosystemer

Forelesninger

RNA-biologi

Forelesninger

Fjernanalyse i naturforvaltningen

Forelesninger, feltkurs, GIS laboratorium

Fiskekvalitet og mattrygghet

Forelesninger, 4 stk laboratorieøvelser

Praksis i havbruksnæringen

Praksis

Landskapsøkologi i naturforvaltningen

Forelesninger

Miljøgifter og økotoksikologi

Forelesninger

Masteroppgave

Planlegging og innsamling av materiale, analyse av biologisk
materiale, statistisk analyse, rapportskriving

Som tabellen over viser, er læringsformene varierte. Her er en begrunnelse for hvorfor
undervisnings- og læringsformene gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet, og hvorfor
de er valgt.


Forelesninger presenterer stoffet og gir avansert kunnskap innenfor fagområdet biovitenskap
(LUB kunnskap).



Statistisk analyse av egne data gjennom masteroppgaven og bruk av datalab i metodekurs gir
studentene trening i statistisk bearbeiding av biologiske data og er en forutsetning for å kan bruke
relevante metoder på en selvstendig måte til å samle inn, analysere, tolke og forstå biologiske
data (LUB ferdighet).



Labrapporter gir øvelse i å skrive rapporter på en vitenskapelig måte, samt tolke egne data og
øver studentene i å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen sitt fagområde
(LUB generell kompetanse)



Muntlige presentasjoner fremmer studentens evne til å formidle omfattende selvstendig arbeid
og beherske fagområdets uttrykksformer (LUB generell kompetanse).



Planlegging og innsamling av egne data gir kandidaten kompetanse i å gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver og prosjekter innen sitt fagområde (LUB generell kompetanse)

Tabell 8 under er det gitt en oversikt over alle vurderingsformene i programmet. Generelt har
studentene en aktive rolle i læringsprosessen. Alle emner som inngår på master, har som regel
sammensatt vurderingsform med flere evalueringer. Læringsformene, unntatt forelesninger» er for
det meste obligatoriske og sikrer at studenten bidrar aktivt i egen læring.
Tabell 8 Oversikt over vurderingsformer på Master i biovitenskap
Emne

Vurderingsform
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Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode

Skriftlig Hjemmeeksamen (70%), mappe (30%) presentasjon

Akvakultur

Skriftlig Hjemmeeksamen (60%), Mappe (40%, 2 oppgaver)

Akvakulturernæring

Skriftlig skoleeksamen (70%), oppgave (30%)

Helse hos akvatiske oppdrettsorganismer

Skriftlig hjemmeeksamen (70%), oppgave (30%)

Prinsipper ved bruk av dyreforsøk

Multiple Choice (100%)

Evolusjonær genetikk

Skriftlig skoleeksamen (80%), presentasjon (20%)

Akvagenomikk og bioinformatikk

Skriftlig skoleeksamen (50%), laboratoriearbeid (30%),
presentasjon (20%)

Fiskefysiologi

Skriftlig skoleeksamen (100%), mappe (0%)

Kryptogamkunnskap

Praktisk eksamen (100%), mappe (0%)

Biofysiske interaksjoner

Muntlig eksamen (60%), mappe (40%)

Funksjon og stabilitet i økosystemer

Muntlig eksamen (70%), hjemmeeksamen (30%)

RNA-biologi

Muntlig eksamen (50%), mappe (50%)

Fjernanalyse i naturforvaltningen

Hjemmeeksamen (60%), muntlig eksamen (40%), oblig.
deltakelse (0%)

Fiskekvalitet og mattrygghet

Skriftlig skoleeksamen (70%), multiple choice (30%), mappe
(0%)

Praksis i havbruksnæringen

Mappe (100%)

Landskapsøkologi i naturforvaltningen

Muntlig eksamen, oppgave, obligatorisk deltakelse

Miljøgifter og økotoksikologi

Muntlig eksamen (100%)

Masteroppgave

Skriftlig oppgave med muntlig justering (100%)

Her er en begrunnelse for hvorfor undervisnings- og læringsformene gir grunnlag for at studentene
oppnår læringsutbyttet, og hvorfor de er valgt.







3.5.1

En blanding av skriftlige og muntlige eksamener bidrar til at studenten får trening i å
kommunisere om faglige biologiske problemstillinger til vitenskapelig miljø og allmennheten (LUB
generell kompetanse), samt gir avansert kunnskap innenfor fagområdet (LUB kunnskap)
Praktisk arbeid på lab og i felt bidrar til at studenten kan gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver
og prosjekter innen sitt fagområde (LUB generell kompetanse)
Skriftlige labrapporter og mappe som ofte inneholder skriftlige labrapporter bidrar til inngående
kunnskap om relevante vitenskapelige metoder som benyttes innen biologisk forskning (LUB
ferdighet)
Multiple choice er med å gi avansert kunnskap innenfor fagområdet biologi (LUB kunnskap)

Beskrivelse av hvordan fagmiljøet legger til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.

Med «aktiv rolle», forstår vi det som at studentene aktiviseres gjennom ulike undervisnings- og
læringsformer. Begrepet inneholder for oss også evnen til å jobbe selvstendig. Motsetningen er
studentene som «statiske/ passive» mottakere av kunnskap. Med denne forståelsen av «aktiv rolle»,
finner vi flere måter der fagmiljøet legger til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
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Det mest åpenbare måten studentene tar en aktiv rolle i læringsprosessen, er når fagmiljøet legger
undervisningen til laboratorier og felt. Studentene bruker da flere sanser i læringen, som får et mer
praktisk preg. Her får studentene praktisk erfaring med teknikker og prosedyrer.
Flere valgemner (f.eks. BI307/BI308F Individuelt spesialpensum og Praksis i havbruksnæringen)
krever at studentene involverer seg ved sammen med emneansvarlig henholdsvis i valget av tema,
pensum og praksisbedrift. For praksis har studenten også et ansvar å være i dialog med bedriften i
forkant av praksisoppholdet, som gir studenten en aktiv rolle.
Gjennom arbeidet med masteroppgaven kreves høy grad av selvstendighet. Studenten tilegner seg
ulike praktiske verktøy og analysemetoder og får trening i disse, må på selvstendig grunnlag
bearbeide eget tallmateriale ved bruk av ulike statistiske analyser og sammenstille disse i tabeller og
figurer. Fordypning innen eget fagområde fordrer at studenten aktivt bruker bibliotekets databaser
og leser seg opp på forskningsfronten i nyere fagfellevurderte publikasjoner. Studentene trenes i å
sette egen forskning inn i en kontekst sett i lys av andres forskningsarbeid. Masteroppgaven er derfor
sentral for å oppnå mange av LUBene.
Studentene legger til rette for egen læringsprosess ved at de i flere ganger underveis av studiet skal
levere statusrapport om progresjon. Valgene studentene må gjøre underveis i studiet er eksempler
på at opplæringen er tilpasset den enkelte student. Valgene opptrer som valgemner, valg av tema og
veileder for masteroppgaven, valg av pensum/tema i spesialpensum- emnene.
Første semester leverer studentene kontrakt som blant annet definerer utdanningsplan,
masterprosjekt og veiledning. I 2., 3. og 4. semester skal leverer studentene ha studentene ha møte
med veilederkomiteen, med påfølgende progresjonsrapport. Se vedlegg 5.
Utover dette, er tilrettelegging regulert i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 36.Tilrettelegging av studiesituasjonen. Frister for søknad om tilrettelegging framgår av universitetets
studiekalender publisert på www.nord.no.
3.6

§ 2.2.6 Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid

Studietilbudet kobles til forskning og faglig utviklingsarbeid på ulike arenaer i studietilbudet. Den
mest åpenbare koblingen er gjennom pensumlitteraturen. En stor del av pensumlitteraturen som
inngår i Master i biovitenskap, er nyere forskning og review-artikler. Artikkelsamlingene oppdateres
jevnlig for å sikre at det er relevant og nyere forskning studentene får undervisning i.
Hele fagmiljøet, herunder veilederne tilknyttet studieprogrammet, bruker en del av arbeidstiden sin
på forskning- og utviklingsarbeid. Dette kommer studentene til gode gjennom forskningsbasert
undervisning i flere emner, der foreleser er oppdatert på nyeste kunnskap innen forskningsfeltet.
Forelesere vil for eksempel kunne dra inn relevante eksempler fra nyeste forskning. Studentene
inviteres også til medstudenters, master og PhD- studenters presentasjon av sine
forskningsprosjekter.
Flere av våre undervisere har fått inn større og mindre forskningsprosjekter fra EU, Norges
Forskningsråd, Regionalt forskningsråd og fra industri. Dette kommer studentene til gode gjennom at
den enkelte trekkes inn i et av prosjektene, der vedkommende nærmest blir «ansatt» i
forskningsprosjektet gjennom sin masteroppgaven. Mange av våre masterstudenter tar sin
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masteroppgaven i tilknytning til pågående forskningsprosjekter. Gjennom dette blir det studentene
involvert i ny forskning. Resultater av dette blir presentert til masterstudentene gjennom et felles
forskningsseminar kort tid etter at masteroppgaven er levert. Vi har flere eksempler på at studenter
bidrar som forfattere i vitenskapelige publikasjoner. Eksempler på forskningsprosjekter der det er
naturlig for masterstudenter å delta er beskrevet iTabell 9.
Tabell 9: Eksempler på forskningsprosjekter relevant i MABIO.


Det største og mest prestisjetunge prosjektet ved FBA er pr. nå EPIFISH-prosjektet fra
2016–2020, som er på vel 20 millioner kroner, og som finansieres av ERC Consolidator
Grant. EU-prosjektet er ledet av professor Jorge Fernandes, Fakultet for biovitenskap og
akvakultur (FBA), og dreier seg om finne genetiske markører hos fisk (Tilapia nilensis)
som er påvirket av miljøet den lever i.



«Steril laks»- prosjektet er finansiert gjennom det prestisjetunge BIOTEK2021programmet til Norges forskningsråd. Hele prosjektet har et budsjett på 10 millioner
kroner, går over tre år, og ledes av professor Igor Babiak (FBA/Nord universitet).
Samarbeidspartner i prosjektet for eventuell kommersialisering er Bergen
teknologioverføring (BTO). Sterilisering eller redusert kjønnsmodning av
oppdrettslaksen, kan gi økt inntjening for oppdretterne, og redusere faren for at
oppdrettsfisken blander seg med villaks.



Vi har også et spennende forskningsprosjekt på mikroalger og mikroorganismer i fôr til
laks. Mikroalgeforskning ved FBA. Prosjektet ledes av professor Kiron Viswanath.
Prosjektets størrelse er på nær 6 millioner finansiert av Nordland Fylkeskommune.
Hensikten med prosjektet er å teste ut nye helsefremmende råvarer til
fiskefôr. Prosjektet har stor relevans for akvakulturindustrien, og kombinerer
grunnforskning og anvendt forskning, og spenner fra avansert genomikk verktøy til
teknisk, industriell utnyttelse av mikrolager i stor skala. Industrielle partner i prosjektet
er Lallemand (Frankrike), norske Calanus AS og AlgaePARC fra Nederland.
Mikroalgeforskningen fortsetter ved at post.doc. Chris Hulatt har fått et stipend fra

Marie

Curie-Sklodowska (MSCA).


Prosjektet Epigenetisk variasjon i sjøgresskloner ledes av professor Galice Hoarau.
Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd over en periode på tre år. Prosjektet er
nå i en avslutningsfase, og kan skilte med en artikkel i tidsskriftet Nature (jan/2016).



Et annet prosjekt ved fakultetet er «Ecological effects of Aquaculture», som er planlagt i
perioden 2015-2018. Prosjektet er knyttet til doktorgradsarbeidet til Michael Streicher,
veiledet av Henning Reiss ved FBA. Prosjektet er et samarbeid med Akvaplan Niva.

Studentene som tar spesialisering innen akvakultur vil besøke relevante bedrifter gjennom studiet.
Noen av disse vil også ta sin masteroppgave i samarbeid med oppdrettsnæringen, gjerne i
forbindelse med bedrifter som har fått forskningskonsesjoner, eller på forskningsstasjoner (LetSea,
GIFAS).
Vedlegg 6 viser en oversikt over publikasjonene til de vitenskapelig ansatte tilknyttet som er
programmet. Denne listen viser at studietilbudet er knyttet til forskningen som i høy grad er relevant
for temaer innen akvakultur, genomikk, marin økologi og terrestrisk økologi og naturforvaltning.
Forskningen er ytterligere beskrevet i avsnitt 5 under Krav til fagmiljøet, der også relevansen er
utdypet.
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Utfra gitte beskrivelser er det en tydelig kobling og sammenheng mellom studietilbudet og forskning
og faglig utviklingsarbeid.
3.7

§ 2.2.7 Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.

Alle emner som inngår i Master i biovitenskap undervises på engelsk, også all litteratur er
engelskspråklig. Studentene er en god blanding av norske og utenlandske studenter, omtrent 50/50 i
senere år. Utenlandske studenter kan være en ressurs inn i programmet, i og med at de kommer
med kunnskap om andre arter og forhold. Alle de utenlandske studentene er innreisende studenter
som tar hele masterstudiet ved FBA. Utreisende studenter er derimot ikke så vanlig i
masterprogrammet. Ordningen er relevant fordi vi ser at det bidrar til at studietilbudet settes i en
internasjonal kontekst, der studentene blir eksponert for et mangfold av perspektiver.
Masterstudenter kan reise på workshop og konferanser i utlandet. I realiteten skjer dette i mindre
grad, da det fordrer økonomisk støtte.
Studietilbudet settes også i en internasjonal kontekst og gir studentene et mangfold av perspektiver
ved at flere av de emneansvarlige og andre som underviser i programmet er av utenlandsk
opprinnelse. Denne ordningen er relevant fordi forelesere med slik erfaring bidrar til å holde et
større perspektiv på en del av problemstillingene som diskuteres, og sette dem i ulike internasjonale
kontekster forskjellig fra det norske. Studentene får også trening i å utrykke seg på et fremmedspråk,
f.eks. engelsk. Studentene kan også dra nytte av et internasjonalt nettverk, f.eks. til utveksling eller
bi-veiledning av masteroppgave.
Eksempler på at emneansvarlige med utenlandsk bakgrunn bidrar inn i programmet, og begrunnelse
for hvorfor det er relevant for studietilbudet:


Ioannis Vatsos – utdannet i Hellas og Skottland. Gjennom sin under undervisning på
dyrevelferdskurs bidrar med hvordan andre deler av verden ser på dyrevelferd i oppdrett.



Galice Guillaume Hoarau – utdannet i Frankrike. Gjennom sin undervisning i Evolusjonær
genetikk bidrar til et annet syn på faget, enn kun det som kommer via norske læresteder.
Har sin forskning på sjøgress, som har en større forankring i utlandet enn her i Norge.
Jorge Manuel de Oliveira Fernandes - utdannet i Portugal og Skottland. Forsker på
avanserte genomikk og molekylærbiologi. Har dratt inne et stor EU prosjekt. Flere
masterstudenter har fått innsikt i epigenetikk på høyt nivå gjennom hans veiledning. Er
emneansvarlig for akvagenomikk og bioinformatikk, og har løftet undervisningen på dette
feltet på FBA.





Kiron Viswanath – utdannet i India og Japan. Har dratt inn flere forskningsprosjekter på
mikroalger og tarmhelse hos fisk. Har løftet forskning og undervisning på dette feltet ved
FBA. Flere masterstudenter har fått innsikt i mikroalger og tarmhelse på fisk under hans
veiledning. Har emneansvar for akvakulturernæring og bidrar med kunnskap og erfaring
fra andre arter en de norske.

Tabell 10 gir en oversikt over den del av fagmiljøet har utenlandsk opprinnelse og/ eller utdannelse
utenfor Norge.
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Tabell 10. Oversikt fagmiljø med utenlandsk opprinnelse/ eller lengre utenlandsopphold
Navn

Hjemland

Utdannelse utenfor Norge

Galice Hoarau

Frankrike

Frankrike

Ioannis Vatsos

Hellas

Hellas og UK

Jorge Fernandes

Portugal

Skottland

Marvin Choquet

Frankrike

Frankrike

Joost Raeymaekers

Belgia

Belgia

Henning Reiss

Tyskland

Tyskland

Leslie Noble

Storbritannia

Storbritannia

Ørjan Hagen

Norge

Skottland

3.8

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

Førsteamanuensis Margarita Novoa Garrido har 20% av stillingen sin øremerket til å jobbe med
internasjonalisering ved FBA. Målet med hennes arbeid er å få flere utreisende studenter. Dette skal
oppnås gjennom å kartlegge og inngå avtaler med aktuelle universitet som har aktuelle emner for
våre masterstudenter, og deretter tilrettelegge bedre for utreise.
Master biovitenskap har mobilitetsvindu i 2. og 3. semester. I utgangspunktet ligger det obligatoriske
emner på 2.semester, men det gis fritak dersom studenten finner relevante emner på utenlandske
universitet. For å oppnå LUB er det ikke nødvendig å ta nøyaktig samme kurs. Det viktigste er at
studenten tilegner seg dybdekunnskap innen utvalgte biovitenskapelige emner, og at dette støtter
opp under egen masteroppgave. Studentene kan benytte seg av universitetets avtaler, og avtaler
som FBA har med relevante partnere innen det biovitenskapelige området. Avtalene er ikke på
studienivå, og regulerer heller ikke hvilke emner våre studenter tilbys. Studietilsynsforskriften og
veilederen stiller heller ikke krav til det. Utveksling kan innpasses i det ordinære studieløpet ved at
studenter i samråd med veileder kommer fram til aktuelle emner ved partneruniversitetet. I forkant
av utvekslingen skal fakultetet forhånds- godkjenne at emnekombinasjonen som tas hos partner kan
innpasses i studietilbudet innenfor ordinær studietid.
En oversikt over avtalene Nord universitet har er beskrevet i vedlegg 7.
Studentene kan også velge å ta praksis i utlandet som del av studiet (PRA2005 Praksis i
havbruksnæringen). Våren 2019 skal en av masterstudentene våre ta praksis hos Marine Harvest i
Skottland. Det sier seg selv at praksis i ett av verdens ledende oppdrettsfirma med oppgaver knyttet
til havbruk er relevant for studietilbudet.
Enhet for Internasjonalisering er en administrativ enhet under studieavdelingen. Enhetens ansatte
jobber med praktisk veiledning og tilrettelegging av innkommende og utreisende studentmobilitet.
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Enheten veileder ut fra fakultetenes tilrettelegging av internasjonalisering i studieprogrammene, og
Nord universitets overordnede internasjonaliseringsstrategi
Nord universitet har en Erasmus-avtale om utveksling med følgende europeiske land:




Nederland: University of Groningen ; University of Wageningen
Storbritannia: University of Newcastle; University of Stirling
Tyskland: Unversity of Bremen; Leuphana University Lüneburg

Utover Europa har vi i tillegg utvekslingsavtale med:



Australia: James Cook University
Russland: Saint Petersburg State University

Alle disse lærestedene tilbyr utdanning på masternivå innen biologi/biovitenskap. FBA er et lite
fakultet og tilbyr begrenset med masteremner. Vi har ofte henvendelser fra studenter som ikke
finner nok interessante emner hos oss på masternivå. I slike tilfeller vil utveksling være av interesse.
Som nevnt i forrige avsnitt må ikke studenten finne erstatning for våre emner i sitt
utenlandsopphold, men heller finne nye og alternative emner som likevel støtter opp om egen
mastergrad og spesialisering.
Flere av studenten benytter seg også av tilbudet om å ta emner ved Universitetssenteret på Svalbard
(UNIS), som har gode tilbud innen arktisk biovitenskap. Flere av våre studenter har tatt ett eller flere
semestre ved UNIS. Utveksling til Svalbard telles formelt ikke som utveksling, da Svalbard ifølge
Svalbardtraktaten regnes som norsk territorium. UNIS er likevel en relevant utvekslingspartner fordi
det bidrar til at våre studenter møte studenter og forskningsmiljø utenfor FBA, og bygger gode
internasjonale nettverk. I praksis er miljøet og kulturen internasjonal, som gjør at studentene der får
en internasjonal dimensjon til læringsutbyttet.
I forbindelse med oppretting av en ny nordisk master ved FBA, er det også inngått ERASMUS avtaler
med Universitetet i Gøteborg Sverige, universitetet i Akureyri Island og Høgskolen på Holar Island.
Disse avtalene er relevante også for MABIO, da emnene som partnerne tilbyr omfatter biovitenskap.
3.9

§ 2.2.9 For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted.

Det er ikke obligatorisk praksis i programmet. Studenter som har valgt spesialiseringen i akvakultur
kan velge PRA2005 Praksis i havbruksnæringen, 5 stp.
Praksis i havbruksnæringen skiller seg fra praksis i tradisjonelle profesjonsstudier som lærer- og
sykepleieryrket. Det stilles ikke krav til autorisasjon for yrkesutøvelsen eller skikkethetsvurdering av
veileder. Til forskjell fra profesjonsstudiene foregår havbrukspraksis i små og mellomstore bedrifter i
privat sektor. Disse forskjellene har vi møtt på i flere forsøk på å tegne praksisavtaler. Bedriftene kan
gjerne knytte seg til intensjonsavtaler, men vegrer seg fra å inngå bindende avtaler med flere
studenter. Fakultetet har riktignok noen avtaler om praksis.
Antall studenter som har ønsket praksis har vært 1-2 studenter pr. år. Dette antallet har gjort det
overkommelig å skaffe praksisplass til samtlige. Fakultetet har obligatorisk praksis på 15 uker for
Bachelor i havbruksdrift og ledelse, der om lag 70 studenter skal ha praksis samtidig våren 2019.
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Siden studiet ble etablert i 2008 har det aldri vært noen utfordring å skaffe nok praksisplasser til
studentene. Kontrakt skal inngås innen 1. november semesteret forut for praksis.
Selv om det ikke har lyktes fakultetet å inngå formelle avtaler om praksisplasser, mener vi at den
ordningen vi har valgt, oppfyller Studietilsynsforskriften formål på dette punktet. Ordningen er som
følger: Studenter som ønsker praksis får hjelp til å finne praksisplass via emneansvarlig, gjennom
forskningsgruppens nettverk. Studentene kan selv velge hvilke del av havbruksnæringen de ønsker å
få erfaring fra, og studentene tar selv kontakt med potensielle praksisbedrifter. Dette er en viktig del
av forberedelsene til arbeidslivet, og det å være en arbeidssøker. Praksisbedriften må godkjennes av
emneansvarlig på forhånd, før studenten går ut i praksis.
Reise t/r og opphold på praksisstedet må dekkes av studenten selv, men vår erfaring er at
praksisstedet har tilbudt studenter gratis hybel som kan benyttes i praksisperioden. Så langt har vi
brukt private forskningsinstitusjoner slik som GIFAS på Inndyr og LetSea på Dønna. Disse
institusjonene har høyt utdannete personer (mastergrad) som følger opp våre masterstudenter.
Gjennom en fire ukers praksisperiode blir studenten fulgt opp av emneansvarlig samt av en ansvarlig
kontaktperson i bedriften. Fremdriften skal rapporteres til emneansvarlig. Tilbakemeldingen skjer i
rapportform en gang gjennom praksisoppholdet i tillegg til en sluttrapport som leveres ved endt
praksisopphold innen tidsfristen.
Spesielt for studenter med lite erfaring fra oppdrettsnæringen er en slik praksis svært relevant.
Oppdrettsnæringen har et sterkt praktisk fokus, og det er vanskelig å få jobb i næringen kun med
teoretisk bakgrunn. Kjennskap til feltet er også nyttig under skriving av egen masteroppgave.
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4 § 3-2 Akkreditering av mastergradsstudier
4.1

§ 3.2.1 Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha tilstrekkelig faglig bredde

Studiet ligger i overordnet område biovitenskap, avgrenset til akvakultur, genomikk, marin økologi,
samt terrestrisk økologi og naturforvaltning. Avgrensingen er valgt fordi vi ønsket en organisatorisk
og strategisk tilknytning til fakultetet. Det er oppnådd ved at spesialiseringene korresponderer med
fakultetets forskningsgrupper.
4.1.1

Beskrivelse av de fag, disipliner og kunnskapsområder som studietilbudet omfatter:

Akvakultur utgjør et stort potensiale for norsk verdiskapning og er en viktig bidragsyter for
bærekraftig produksjon av mat. Forskningsgruppen bidrar med forskning for å finne nye løsninger på
dagens utfordringer knyttet til fiskevelferd, produktkvalitet, miljø, nye fôringredienser og
produksjonsteknologi. En bærekraftig vekst av oppdrettsnæringen forutsetter at miljøutfordringer
løses og at norske akvakulturprodukter forbindes med bærekraft, god kvalitet og høy etisk standard.
Noen sentrale temaer som det forskes på i akvakulturgruppen:


Fôr og ernæring:
Det forskes på nye råvarer til fôr – både hovedingredienser og tilsetningsstoffer – og deres
effekter på fôrutnytting, tilvekst og helse hos laks, rognkjeks og steinbit.
Forskningsgruppen er med i flere prosjekter for å undersøke potensialet til nye og mer
bærekraftige råvarer, blant annet bruk av nye marine råvarer, som fôringredienser.



Mikrobiota og dens betydning for fiskehelse: Sentrale forskningsspørsmål er: Hva er fiskens
normale mikroflora, hvorfor og hvordan bidrar den til å styrke fiskens helse og robusthet
og hvordan mikrobiotaen kan stimuleres med funksjonelle ingredienser?



Produktkvalitet:
Viktige forskningsområder er hvordan kvaliteten på fisken blir påvirket av
produksjonssystemer, ulike miljøbetingelser og nye fôrråvarer. Hvordan påvirker
muskelstruktur og - sammensetning produktkvalitet?



Ny teknologi for å redusere miljøavtrykket fra akvakulturnæringen:
Vi bidrar inn i ulike prosjekter som adresserer ny teknologi som f.eks. Bruk av rensefisk i
kamp mot lakselus, produksjon i lukket merd, merketeknologi for enklere sporing av rømt
oppdrettslaks



Bioteknologi:
Dyrking av mikroalger i fotobioreaktor; Optimalisering og manipulering av
dyrkingsbetingelser for å øke innhold av næringsstoffer.



Reproduksjon:
Protokoller for å øke kvaliteten av stamfisk og kjønnsprodukter fra marine arter som igjen
sikrer overlevelse og robust avkom. Spesielt fokus nå er på steinbit og et prosjekt på kveite
er under oppstart.



Metodiske problemstillinger rundt optimale forskningsstrategier, design og analyse av
forsøk.



Fiskehelse & velferd:
Fiskevelferd er nøkkelen i forebygging av sykdom, robust fisk og økt overlevelse hos ulike
fiskearter. Blant annet pågår det forskning for å definere velferdsindikatorer hos laks og
rensefisk.



Økotoksikologi:
Kunnskap om miljøgifter og hvordan de påvirker biologiske systemer (celler, organismer,
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økosystemer) er en forutsetning for en bærekraftig utvikling. Pågående forskning inkluderer
problemstillinger knyttet til miljøutfordringer i oppdrettsnæringen, mikroplast og spredning
av miljøgifter, samt gruveindustri og problemer i tilknytning til sjødeponi.
Økologi er kunnskap om faktorer og mekanismer som bestemmer antall og fordeling av organismer.
Dette fagområdet blir stadig viktigere ettersom menneskelig aktivitet utnytter og påvirker naturen på
ulike måter. Feltundersøkelser, kontrollerte eksperimenter, modellering og avanserte
laboratorieanalyser er forskningsmetoder som benyttes i økologiske studier.
Forskningen innen økologi er tverrfaglig, og fokuserer på ny teknologi for å øke forståelsen av
hvordan økosystemer responderer på miljøendringer. En vanlig tilnærming er å relatere tradisjonelle
økologiske observasjoner til genetikk på et molekylært nivå. Interessante problemstillinger inkluderer
klimatiske og menneskelig innvirkning, for eksempel utnyttelse av strategier, genetisk utvikling og
populasjonsdynamikk i terrestriske og marine organismer.
Forskningsgruppa for økologi har fire forskningsenheter med høy kompetanse på økosystemer på
høyere breddegrader, på land, i fjorder og i havet. Fagmiljøet er delt mellom Bodø og Steinkjer.
Organismene som studeres inkluderer rype og terrestriske pattedyr, lav, marin fisk og bentiske arter,
dyreplankton, sjøgress og andre nøkkelarter i de terrestriske og marine habitat. Næringskjeder og
andre sammenhenger mellom arter er også noe forskningsgruppen fokuserer på. Forskningsgruppens
arbeid gir innsikt i viktige biologiske prosesser, distribusjonsdynamikken til ulike arter og habitater,
og menneskelig innvirkning på biodiversitet i kystsonen.
Genomikk defineres som studien av struktur, funksjon og utvikling av genomer, og er helt i front av
moderne biologi. Teknologiske gjennombrudd i DNA-sekvensering har raskt gjort nye
problemstillinger tilgjengelig og endret praksis innen biologisk forskning. Genomikk innebærer å
anvende molekylærgenetiske analyser på økologiske problemstillinger og undersøker struktur,
funksjon og evolusjon hos gener og genomer.
Forskningsgruppen ved FBA fokuserer spesielt på oppdrettsnæringen, og utforsker genomer og
transkriptomer ved hjelp av de nyeste metodene for DNA-sekvensering, såkalt dybdesekvensering. Vi
har vår egen DeepSeq-lab. Aktuelle forskningsområder innbefatter epigenetikk, transkriptomikk og
proteomikk knyttet til immunsystem og vekst hos oppdrettsarter. Vi anvender eksperimentell
forskning for å utforske akvatiske arters reproduksjons- og utviklingsbiologi. Sebrafisk anvendes som
modellorganisme for funksjonelle studier.
Et annet viktig forskningsfelt retter seg mot fordelingen av genetisk variasjon i naturlige populasjoner
og hvordan dette påvirkes av miljøendringer. Genetiske markører blir anvendt for å utforske
biodiversitet, atferd og naturlig seleksjon.
4.1.2

Begrunnelse for at studiet er tilstrekkelig bredt og forankret i et bredt nok fagmiljø

Biovitenskap er i seg selv et bredt felt, og vi mener derfor at studiet er tilstrekkelig bredt.
Studieprogrammet er bygget opp med obligatoriske emner innenfor de ulike spesialiseringene, men
også obligatoriske emner som er generelle for biovitenskap. Metodeemnet er et eksempel. I tillegg
kommer biologisk rettede valgemner og selve masteroppgaven. Dermed oppnår man at studiet både
er bredt nok innen biovitenskap, men også at studiet er avgrenset nok.
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Studiet er forankret i et bredt fagmiljø ved at de valgte spesialiseringer er forankret i tre av FBA sine
fire forskningsgrupper; Akvakultur; Genomikk; Økologi. Studietilbudet har dermed en organisatorisk
og strategisk forankring, som gjør det mer robust. Det ligger i kjernen av det fakultetet driver med.
I tillegg bygger studiet på FBAs bachelorprogram innenfor Bachelor i Biologi, Bachelor i Havbruksdrift
og ledelse og Bachelor i naturforvaltning. Dette viser at det er stor faglig bredde i grunnlaget for
masteren, og at studiet er bredt nok til å kunne utgjøre en egen mastergrad.
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4.2

§ 3.2.2 Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø som består av tilstrekkelig
antall ansatte med høy faglig kompetanse innenfor utdanning, forskning eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid innenfor studietilbudet. Fagmiljøet skal dekke fag
og emner som studietilbudet består av. De ansatte i fagmiljøet skal ha relevant kompetanse.

Fagmiljøet knyttet til mastergraden består av 33 vitenskapelig ansatte (se vedlegg 8a-d for
beskrivelse av forskningsgruppene, samt vedlegg 9 for fagmiljøets sammensetning). Master i
biovitenskap er godt forandret i dette miljøet. Fagmiljøet er beskrevet mer i detalj utover i søknaden.
FBA har sin hovedfokus nettopp innen de biovitenskapelige spesialiseringene i mastergraden.
Fakultetet tilbyr andre utdanninger på bachelornivå der akvakultur, biologi og naturforvaltning er
definert som de sentrale delene av programmet. Både Bachelor i havbruksdrift og ledelse, Bachelor i
biologi og Bachelor i naturforvaltning har en rekke vitenskapelig ansatte innen dette området.
Fakultetet har også forskningsgrupper, som korresponderer med spesialiseringene i masteren.
Fagmiljøet ved FBA er bredt sammensatt med spesialister innen cellebiologi, kjemi, fysiologi, økologi,
oseanografi, akvakultur, dyrehelse, ernæring, forvaltning, botanikk, zoologi, GIS (geografiske
informasjonssystemer) jus, økonomi og statistikk. De fleste stillingen er faste og innehar
førstekompetanse. Se tabellen under.
Tabell 11: Faglige årsverk i studiet Master i biovitenskap.
Totalt

U&V

Årsverk totalt

8,5

Årsverk første-kompetente totalt

7,8

Prosent førstekompetente totalt

92 %

Derav årsverk professorer/ dosent

3,80

Prosent professorer/ dosent

45 %

Årsverk sentrale deler

5,5

Årsverk første-kompetente sentrale deler

5,0

Prosent første-kompetente sentrale deler

91 %

Årsverk hovedstilling ved Nord
Prosent årsverk hovedstilling ved Nord

FoU/KU Annet
4,10

4,35

0,05

8,1
95 %
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4.3

§ 3.2.3 Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte resultater på høyt nivå og resultater fra
samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Institusjonens vurderinger skal
dokumenteres slik at NOKUT kan bruke dem i arbeidet sitt

Den vedlagte publikasjonslisten for fagmiljøet tilknyttet Master i biovitenskap dokumenterer
resultater i form av forskning av god kvalitet (vedlegg 6). Totalt er det 230 publikasjoner de siste fem
årene. Publikasjonene inkludert er av god kvalitet. Dette er sikret ved at kun de poenggivende i
Cristin er tatt med i listen.
Publikasjonene er i stor grad relevante for programmets innhold og en betydelig andel av
publikasjonene svært spesifikke for fagområdet. Alle fagansatte bidrar med forskningspublikasjoner,
selv om noen av våre fagpersoner er mer aktive enn andre. Lenger nede under punkt 5.6 (omhandler
§2-3) i søknaden, er det beskrevet hvilke nasjonale og internasjonale samarbeid fagmiljøet har. En
stor andel av publikasjonene (66%) er skrevet i samarbeid med andre norske og eller utenlandske
forskningsmiljø.
Av resultater på høyt nivå vil vi spesielt vise frem følgende prosjekter som er tatt inn ved FBA i løpet
av de siste 5 årene. Disse er beskrevet i Tabell 9.
Dette viser at miljøet driver forskning på internasjonalt nivå og har evne til å konkurrere på lik linje
med både norske og utenlandske miljø om penger til forsking.
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5 §2-3 Krav til fagmiljøet
(Studietilsynsforskriften § 2-3)
5.1

§ 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.

Det er forventet å ta opp 40 studenter på Master i biovitenskap høsten 2019. Siden dette er et toårig
program, vil det kunne forventes å være inntil 80 studenter når programmet er fullt etablert, fordelt
på 1. og 2. året og studiestedene Bodø og Steinkjer. Noen studenter vil så bli forsinket i løpet, og gi et
noe høyere tall for studenter i løp på sikt, men samtidig vil det være noe frafall. Tilsvarende
mastergrad innen biovitenskap ved FBA har hatt svært lavt frafall.
5.1.1

Fagmiljøets størrelse, sammensetning, kompetanse samt ansvarsområder i studiet.

Fagmiljøet direkte tilknyttet Master i biovitenskap består av 33 personer. Fagmiljøet ved FBA tilhører
våre 4 forskningsgrupper; akvakultur, genomikk, økologi og husdyrproduksjon. Hele fagmiljøet
tilknyttet programmet har førstekompetanse, og av disse inne har 45% professorkompetanse.
Fagmiljøet har en betydelig andel publikasjoner. De er alle aktive innen forskning, samtidig som de
bidrar med undervisning innen kjerneområdet for programmet. Kompetansen til de vitenskapelig
ansatte er beskrevet i vedlagte CV-er (vedlegg 10), og dersom man ser opp mot studiets egenart, er
kompetansen godt dekkende.
En detaljert oversikt over fagmiljøet er gitt i Tabell 12. Se også kapittel 4.2 for faglig bredde. Tabellen
viser også fagmiljøets ansvarsområder og oppgaver i studiet. Bokstaven E indikerer om den ansatte
har emneansvar for emner som inngår i studiet. Personer merket med «E» er emneansvarlige for
masteremner som inngår i programmet. Vi ser at fagmiljøets undervisnings- og veiledningsområder
samsvarer med fagområdene for masteren; økologi, genomikk, naturforvaltning og akvakultur.
Tabellen viser at vi er godt dekt opp med kompetanse innenfor de 4 spesialiseringene på master i
biovitenskap. Vi har også bredde i kompetansen utover dette, slik som for eksempel kompetanse i
oseanografi, økotoksikologi og GIS (geografiske informasjonssystemer). Vi mener fagmiljøet ut fra
størrelse og sammensetning godt kan ivareta studentgruppen på 40 studenter pr år.
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Tabell 12. Oversikt over fagmiljø tilknyttet Master i biovitenskap som bidrar med undervisning og veiledning.

Ansatte som bidrar
faglig
Chris Andre Johnsen
Einar S Egeland
Galice Hoarau
Henning Reiss
Igor Babiak
Ioannis Vatsos
Jarle Tryti Nordeide
Joost Andre Raeymekers
Jorge Fernandes
Ketil Eiane
Kiron Viswanath
Margarita Novoa Garrido
Marit Bjørnevik
Martin H Iversen
Marvin Choquet
Mette Sørensen
Monica Brinchmann
Oddvar Ottesen
Ole Torrissen
Pål Olsvik
Renee Weifells
Steinar Daae Johansen
Sylvie Bolla
Torstein Kristiansen
Truls Moum
Vigdis Tverberg

Stillingsbetegnelse

Faglige
årsverk i
Ansettelsesforhold studiet

1.amanuensis
1.amanuensis
Professor
1.amanuensis
Professor
1.amanuensis
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
1.amanuensis
1.amanuensis
1.amanuensis
1.amanuensis
Professor
1.amanuensis
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
1.amanuensis
1.amanuensis
Professor
1.amanuensis

100% fast, FBA
100% fast, FBA
100% fast, FBA
100% fast, FBA
100% fast, FBA
100% fast, FBA
100% fast, FBA
100% fast, FBA
100% fast, FBA
100% fast, FBA
100% fast, FBA
100% fast, FBA
100% fast, FBA
100% fast, FBA
Vikariat 2018, FBA
100% fast, FBA
100% fast, FBA
20% fast, FBA
20% fast, FBA
100% fast, FBA
Professor II
100% fast, FBA
100% fast, FBA
100% fast, FBA
100% fast, FBA
100% fast, FBA

E*

E
E
E

E
E
E
E
E
E

E
E
E

E

0,10
0,10
0,40
0,20
0,20
0,30
0,20
0,20
0,30
0,10
0,40
0,15
0,30
0,35
0,20
0,40
0,30
0,20
0,20
0,30
0,20
0,20
0,25
0,30
0,20
0,40

Undervisnings-/veilednings- område i
studiet

*E= emneansvarlig for
masteremner

Akvakultur
Kjemi og kromatografi
Økologi og genetikk
Økologi og benthos
Akvakultur og genomikk
Akvatisk helse
Genomikk og evolusjon
Akvakultur og statistikk
Akvakultur og genomikk
Økologi
Akvatisk helse og ernæring
Ernæring og alger
Akvakultur og sjømatkvalitet
Akvakultur og fiskefysiologi
Økologi og genetikk
Akvakultur og ernæring og teknologi
Genomikk og cellebiologi
Akvakultur
Akvakultur
Økotoksikologi
Akvakultur og mikroalger
Genomikk
Akvakultur og tidlige livsstadier
Akvakultur og vannkjemi
Genomikk
Oseanografi
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Ørjan Hagen
Ole Jakob Sørensen
Håkon Holien
Jane Eivind
Rolf Terje Kroglund
Torgrim Sund
Stig Tronstad

E
E

E

1.amanuensis
Dosent
1.amanuensis
1.amanuensis
1.lektor
Universitetslektor
Universitetslektor

100% fast, FBA
100% fast, FBA
100% fast, FBA
100% fast, FBA
100% fast, FBA
100% fast, FBA
100% fast, FBA

Sum totalt (årsverk)

0,30
0,30
0,40
0,30
0,20
0,30
0,20

Akvakultur, fysiologi og kvalitet
Terrestrisk økologi og Naturforvaltning
Terrestrisk økologi og Naturforvaltning
Terrestrisk økologi og Naturforvaltning
Terrestrisk økologi og Naturforvaltning
GIS
Terrestrisk økologi og Naturforvaltning

8,5
Årsverk sentrale deler (avmerket med
grønt)
Årsverk førstekompetente innen sentrale deler
Prosent førstekompetente (fra antall)
Prosent bidrag fra førstekompetente (årsverk)
Prosent årsverk hovedstilling ved Nord
Prosent årsverk med toppkompetanse

5,5
5,0
90%
92%
95 %
33%
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5.1.2

Begrunnelse for at fagmiljøets størrelse er tilstrekkelig

Fagmiljøet tilknyttet programmet utgjør totalt 8,5 årsverk direkte tilknyttet graden, som på sikt, når
80 studenter er i løp, gir 0,11 årsverk per student. Sammenlignet med andre program er dette høyt.
Til sammenligning har et bachelorprogram ved fakultetet totalt 5.5 årsverk som skal gi undervisning
og veiledning til ca. 120 studenter i løp. Masterstudenter er mye mer tidskrevende enn
bachelorstudenter. Dette skyldes i hovedsak masteroppgaven som krever individuell oppfølging.
Studentene må få individuell opplæring i analytiske metoder, og det er også vanlig innenfor realfag
med en større oppfølging i skrivefasen av masteroppgaven. I tillegg er det mer labøvelser og
innleveringer i de enkelte emner enn det som er vanlig på bachelor.
5.1.3

Kompetansemessig stabilt

I tillegg fagmiljøets størrelse, er det også krav til at fagmiljøet skal være kompetansemessig stabilt.
Som det framgår av Tabell 12 over, har alle vitenskapelig ansatte med unntak av 1-2 kortvarige
kontrakter, fast stilling ved Nord universitet. Noen utskiftninger i fagmiljøet vil være naturlig. Noen
nyansettelser, ansatte som går av med pensjon etc. vil kunne forekomme. Vi anser det likevel miljøet
som robust, og det er ingen indikasjoner på at ikke fagmiljøet vil være like stabilt framover som det
er nå. FBA har dessuten mange ansatte innen det biovitenskapelige fagområdet (som da inkluderer
akvakultur, genomikk, marin økologi, samt terrestrisk økologi og naturforvaltning), som kan benyttes
i undervisningskabalen om nødvendig. På Steinkjer er vi i gang med å ansatte 2 nye fagstillinger innen
terrestrisk økologi i overgangen mellom 2018-2019, som vil styrke utdanningene her. For begge
stillingene kreves det førstekompetanse.
I oversikten er alle relevante hovedveiledere inkludert. Det vil likevel flere som kunne vært inkludert
som biveiledere, dvs PhD studenter i løp, post doc, samt personer fra relevante industri og
forskningssamarbeid. I tillegg har FBA to av sine ansatte nylig fullført doktorgrad. Disse er Ove
Nicolaisen (disputerte 11. desember 2018) og Tor Erik Jørgensen (disputerte 1. november 2018),
begge ansatt i Bodø. Begge disse kan bidra inn som veiledere på masteroppgaver nå som
doktorgraden er fullført.
Førsteamanuensis Marit Bjørnevik er p.t. studieprogramansvarlig for Master i biovitenskap. Hun har
doktorgrad innen akvakultur med fokus på sjømatkvalitet. Hun er også visedekan for undervisning
ved fakultetet. Hennes kompetanse er dermed svært relevant i rollen som programansvarlig for
Master i biovitenskap. Torstein Kristensen vil overta studieprogramansvaret. Torstein har en M.Sc.
grad i zoologi, med spesialisering i fiskefysiologi og miljøkjemi fra NTNU, og Ph.D. i vannkvalitet og
fysiologi i intensive akvakulturanlegg fra NMBU. Før han startet ved Nord i 2014, har han jobbet i
NIVA som forsker. Også hans kompetanse og faglige bredde er svært relevant.
5.2

§ 2.3.2 Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse

Totalt 12 personer i fagmiljøet har dokumentert pedagogisk kompetanse som vist i Tabell 13 under.
Halvparten av disse (6 personer) har emneansvar og/eller underviser på emner tilknyttet
masterprogrammet. Det betyr at 35% av emner som tilbys på masterprogrammet undervises av
fagpersoner med dokumentert pedagogisk kompetanse.
De som har tatt pedagogikk etter 2010 har fulgt 10 sp universitetspedagogikk i regi av Nord
universitet, totalt 6 personer. Det henvises til de enkeltes CV-er for detaljert informasjon (vedlegg
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10). Programmet har flere erfarne forelesere med praktiske kunnskaper på feltet i løpet av årene, og
som ikke nødvendigvis regnes med som formell kompetanse.
Tabell 13. Pedagogisk kompetanse fagmiljøet tilknyttet master i biovitenskap

Navn

Stilling

Forskningsgruppe

Årstall

Henning Reiss
Margarita Novoa Garrido
Torstein Kristensen

Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

2017
2017
2015

Ioannis Vatsos
Vigdis Tverberg
Martin H. Iversen
Mette Sørensen
Jarle Tryti Nordeide
Igor Szczepan Babiak
Pål Fossland Moa
Jan Eivind Østnes
Rolf Terje Kroglund

Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Professor
Professor
Professor
Førstelektor
Førsteamanuensis
Førstelektor

Økologi
Akvakultur
Akvakultur
Husdyr, produksjon og
velferd
Økologi
Akvakultur
Akvakultur
Genomikk
Genomikk
Økologi
Økologi
Økologi

2017
1999
1989
2009
2013
>2014
2000
1992
1990

Universitetet har vedtatt å tilby et emne i universitetspedagogikk. Ansatte ved FBA vil på lik linje med
andre ansatte ved Nord kunne søke om å delta på dette. Tilbudet kom i gang høsten 2018. Målet er
at alle nyansatte ved FBA tar universitetspedagogikk i løpet av de første årene som ansatt hos oss.
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. De vitenskapelig ansatte ved FBA har lite
formalkompetanse innen teknologi, men det kurses og gis individuell opplæring ved behov. En del av
foreleserne har god kompetanse innenfor IT- systemene som benyttes innen biovitenskapelig
analyse. Emner som kan nevnes spesielt er «Evolusjonær genetikk» og «Akvagenomikk og
bioinformatikk», der studentene bruker ulike programvarer for å analysere biovitenskapelige data.
Også emnet «Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode» krever at foreleserne behersker
aktiv bruk av IT, der studentene får opplæring i statistikk programmet «R».
5.3

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

Dekan har det overordnede ansvaret ved et fakultet. FBA har i tillegg en prodekan utdanning, med
noe delegert ansvar fra dekan. Prodekan er utpekt av dekan for samme åremålsperiode som
dekanperiode. Prodekan for utdanning er leder av det lokalt utdanningsutvalget ved FBA (UU-FBA).
Utvalget består av alle studieprogramansvarlige ved fakultetet, studenter fra begge studiesteder,
samt sekretær fra administrasjonen. Utvalget vil kunne fatte vedtak som omhandler Master i
biovitenskap, der gitt i utvalgets mandat, men da etter innspill fra studieprogramansvarlig. Hvert
studieprogram har en programansvarlig.
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Ansvarsområdene til de programansvarlige ved FBA er beskrevet i vedlagte «Arbeidsoppgaver og
ansvar som studieprogramansvarlig». Denne ble utarbeidet i januar 2017, med utgangspunkt
rollebeskrivelsen gitt i Nord universitet sin kvalitetshåndbok. Følgende hovedpunkt er der gitt:
5.3.1

Studieprogramansvarlig



Har et helhetlig ansvar for at å sikre kvalitet og studieprogramdesign i studieprogrammene.



Ansvar for utarbeidelse av årlig studieprogramrapport iht. gjeldende mal, samt igangsetting
av studiekvalitetshevende tiltak og oppfølging av disse.



Skal kvalitetssikre hele studieløpet, herunder planlegging og utvikling av fag- og studieplaner
og gjennomføring av eksterne vurderingspanel.



Ansvar for at det gjennomføres semestervise dialogmøter med studentene på alle kull.



Har ansvar for at utdanningsprogrammene har høy internasjonal kvalitet.

Førsteamanuensis Marit Bjørnevik er studieprogramansvarlig for Master i biovitenskap. Som
programansvarlig har Bjørnevik dermed definerte oppgaver som følges opp.
Studentene bidrar med kvalitetsikring gjennom emneevalueringer. Alle emner har
midtveisevaluering. I tillegg har fakultetet elektronisk sluttevaluering av alle program på slutten av
hvert semester. 2.årsstudentene deltar i det nasjonale studiebarometeret som arrangerers hvert år.
Studentevalueringene brukes for å fange opp dårlig kvalitet i studiet. Evalueringene gjennomgås av
studierådgiver på det enkelte program og deretter av undervisningsdekan ved FBA.
Studentevalueringene tas også opp i programråd for studiet, og tiltak kommuniseres muntlig til
studentene i dialogmøte, Canvas eller andre hensiktsmessige kanaler, avhengig av typen tiltak.
5.4

§ 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.

Tabell 12 viser en komplett oversikt over fagmiljøet som inngår i studieprogrammet, og gir en
oversikt over de fagansatte som bidrar inn i studieprogrammet. Stillingsandelen som benyttes til
undervisning av et emne, er beregnet ved at det legges til grunn 33 timers arbeidsbelastning per
studiepoeng. Ett emne på 10 sp vil da utgjøre 330 timer, som igjen tilsvarer omtrent 20 % stilling. I
praksis vil arbeidsbelastningen variere noe, både ut fra antall studenter, undervisningsform, om
emnet er nytt eller godt innkjørt etc. Et helt nøyaktig bilde er det dermed utfordrende å gi, men vi
mener tabellen gir en realistisk framstilling.
I tillegg til undervisning bidrar mange med veiledning på masteroppgave. Her er belastningen satt til
5% stilling per oppgave, og ved veiledning av flere studenter kan dette utgjøre en betydelig del av
stillingen. Programansvarlig er gitt 5 % av sin stilling til denne rollen. Også forskningsbiten av de
fagliges stilling bidrar med forskningsbasert kompetanse inn i undervisning og ved veiledning av
masteroppgaver.
Som tabellen med oversikt over fagmiljøet i Tabell 12 viser, er mer enn 90 % av de 33 årsverkene
tilknyttet studieprogrammet bidrag fra ansatte med hovedstilling ved Nord universitet. Kravet om
minimum 50 % er dermed oppfylt. Kravet om førstestillingskompetanse i sentrale deler av
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studietilbudet er oppfylt, i og med at hele fagstaben tilknyttet programmet innehar
førstekompetanse. 33% av årsverkene innehar også toppkompetanse.
I utgangspunktet er alle masteremner ved FBA, både de obligatoriske og de valgbare sentrale deler
av programmet. De obligatoriske emner og metodeemnet vil være mest sentral. Alle de
emneansvarlige på våre masteremner har førstekompetanse. Tilsvarende er det kun fagpersoner
med førstekompetanse som kan være hovedveileder på masteroppgaver. Slik oppfyller programmet
kravene gitt i Studietilsynsforskriften. Se Figur 1 for studieprogram.

a. For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
Ikke relevant. Studiet er på masternivå.
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.
Av de 33 personene i fagmiljøet tilknyttet programmet, har 30 førstekompetanse, noe som tilsvarer
90% (se oversikt over fagmiljø i Tabell 12). Kravet om minimum 50 % førstestillingskompetanse er
dermed innfridd. 14 av de 33 personene tilknyttet studiet har professorkompetanse, og én er dosent.
Disse utgjør da 45 % av fagstaben. Alle professorene er sentrale innenfor fagområdet biovitenskap,
og spesielt kompetent innenfor FBAs faglige spissinger; akvakultur, genomikk, marin og terrestrisk
økologi og naturforvaltning.
5.5

§ 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.

Fagmiljøet tilknyttet Master i biovitenskap driver aktivt forskning og faglig utviklingsarbeid. 30 av de
33 personene tilknyttet programmet har førstestillingskompetanse, og har avsatt 45% av sin tid til
forskning og utvikling som del av stillingen. Største delen av fagmiljøet driver dermed aktivt med
forskning. FBA har til enhver tid pågående forskningsprosjekter innenfor våre kjerneområder,
finansiert av EU, Norges forskningsråd, regionalt forskingsfond Nord med mere. Horisont 2020 er den
største og viktigste konkurransearenaen for forskning. Når våre fagmiljøer lykkes der, betyr det at vi
hevder oss i konkurransen med de beste forskningsmiljøene verden over.
Våre masterstudenter har muligheter for å ta oppgaver i tilknytning til disse. Siden fagområdet
biovitenskap er bredt, vil det være mulig å vinkle oppgaven innenfor de ulike spesialiseringne. I Tabell
9 har vi pekt ut noen av de viktigste forskningsprosjektene som er tatt inn ved FBA i løpet av de siste
5 årene, og som er relevante for masteroppgaver.
Vedlagt finnes en komplett oversikt over publikasjonene til fagmiljøet de siste fem årene (se vedlegg
6). Listen, som er tatt ut fra Christin, viser at det er totalt 230 poenggivende publikasjoner i perioden
2014 til 2018. Publikasjonene er av god kvalitet. Dette er sikret ved at kun de poenggivende er
inkludert.
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Publikasjonene er i stor grad relevante for programmets innhold. Mange av våre fagansatte
publiserer betydelig innenfor sitt område. Totalt sett mener vi at vi har god dokumentasjon på at
fagmiljøet driver aktiv forskning og faglig utviklingsarbeid, med resultater på høyt nivå.
5.6

§ 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.

Alle vitenskapelig ansatte ved FBA er tilknyttet en av fire forskningsgrupper:





Forskningsgruppe
Forskningsgruppe
Forskningsgruppe
Forskningsgruppe

økologi
genomikk
akvakultur
husdyr

Forskningsgruppene holder jevnlige møter med varierende tematikk, og har ansvar for å ivareta
forskningen ved FBA. En beskrivelse av de ulike forskningsgruppene er gitt i vedlegg 8 a-d.
De fagansatte tilknyttet master i biovitenskap har bred nasjonal og internasjonale nettverk, samt
nettverk innad i fakultetet. Tabell 14 gir en oppsummering av nettverkene til de tre mest sentrale
forskningsgruppene som bidrar inn med fagpersoner til tilknyttet MABIO. Også forskningsprosjekter
gir mulighet for gode nettverk.
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Tabell 14. Oversikt over nettverk for de tre forskningsgruppene ved FBA som bidrar mest inn i Master i biovitenskap.

Forskningsgruppe

Nettverk

Genomikk

European Society for Evolutionary Biology (ESEB); Royal Belgian Zoological Society
Norwegian Ecological Society (NØF); Dutch-Flemish Society for Ecology (NecoV)
Norwegian University of Life Sciences; Oslo University Hospital; Oregon University
St. Istvan University, Hungary; INRA, France ; National University of Singapore
University of Eastern Finland; University of Tromsø, The Arctic University of Norway; University
of Bergen; East Carolina University; University of Western Australia; Aqua Kompetanse AS,
Flatanger, Norway; University of Oslo; Norwegian University of Science and Technology; Center
for Ecological and Evolutionary Synthesis; Norwegian Veterinary Institute; GIFAS; NOFIMA;
Institute of Marine Research; Centre for Marine Sciences, Portugal; Interdisciplinary Centre of
Marine and Environmental Research, Portugal; Institute of Marine Sciences, Spain
University of St Andrews, UK; University of Aberdeen, UK; University of Tokyo, Japan; Research
Center for Molecular Medicine, Austria; University of Thessaloniki, Greece; Hellenic Centre for
Marine Research, Greece; Ghent University
Norwegian Institute for Water Research; Norwegian Institute for Nature Research
University of Stavanger
Norske universitet og institutter: Nofima, Havforskningsinstituttet, Norce (Vi samarbeider
både med Uni Research og IRIS, som nå er fusjonert inn i NORCE), NiBio, NMBU, Universitetet i
Bergen, NTNU, UiT, SINTEF, UNIS

Akvakultur

Andre forskningsinfrastrukturtilbydere: GIFAS, LetSea, Sparos
Bedriftsnettverk / klynger: NCE akvakultur, Arena Torsk
COST action: Swimming of fish and implications for migration and aquaculture (FITFISH)
Internasjonale institutt og universitetssamarbeidspartnere: Wageningen University; Cornell
University, USA; Duke University, USA; Colorado School of Mines, USA; CIIMAR, Portugal;
University of Porto, Portugal; Tokyo University of Marine Science & Technology, Japan;
Stellenbosch University, South Africa; University of Western Cape, South Africa; University of
Veterinary Medicine and Pharmacy, Slovakia; Gesellschaft für Marine Aquakultur mbH,
Tyskland; University of Akureyri, Island; University of Holar, Island; Gøteborg Universitet,
Sverige; DTU, Danmark; University of Cukurova, Turkey; Universita Degli Studi Di Udine, Italia;
UPATRAS, Hellas; IFREMER, Frankrike; University of Turku, Finland, University of Miami, USA.

Marin økologi

Industry partners (relevant industri/næringsliv): Salten Havbrukspark; GIFAS;
Env. Management (forvaltning): Miljødirektoratet; Fylkesmannen i Trøndelag
(Miljøavdelingen); Trøndelag fylkeskommune; kommuner i Trøndelag; Norges
fjellstyresamband; Statskog; Norskog; FeFo; Scottish Natural Heritage
Research institutes (forskningsinstitusjoner i Norge og utlandet): UiT; UiB; UiO; NTNU; NMBU;
INN University; NIBIO; NINA ; IMR; NIVA; UNIS; Akvaplan Niva; James Hutton Research Institute,
Dundee (UK); John Innes Centre, Norwich (UK); Marine Science Scotland, Aberdeen (UK);
University of Bremen (Germany); Senckenberg Institute (Germany); University of Groningen
(the Netherlands); Memorial University of Newfoundland (Canada); Nordlandsforskning;
Research networks (forskningsnettverk som COST, NCE akvakultur, større
forskningsamarbeid gjennom EU): COST- Sea Unicorn (Unifying Approaches to Marine
Connectivity for improved Resource Management for the Seas); COST - APEX MARINE
PREDATORS AND ANTHROPOGENIC IMPACTS; ETN – MarCoSUMaR – Marine Connectivity
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Committees etc. (At man sitter i styrer, komiteer av relevanse): ARCTOS network; ICES
working group(s); Miljødirektoratet (Arbeidsgruppe Gyrodactylus salaris og resistens)

Fagmiljøet deltar hovedsakelig i de ulike nettverkene ved at de har samarbeid om forskning.
Biovitenskap er et globalt fagområde, der internasjonale nettverk står sterkt. Ved at fagmiljøet har
internasjonale nettverk, dras studentene med i dette. Ofte ser vi at biveiledere av masteroppgaven
hører til ved utenlandske universitet, f.eks. Professor II Rene Hubertus Wijffels som til dagliv virker
ved Wageningen University and Research i Nederland.
Nettverkene er særdeles relevante, da mange av dem går direkte på kjerneområdet i Master i
biovitenskap. Noen av de fagansatte har også nettverk mot oppdrettsnæringen, og er involvert i
forskningssamarbeid og forskningskonsesjoner i samarbeid med oppdrettsnæringen. Deres direkte
kontakt med oppdrettsnæringen sikrer at programmet er oppdatert med hensyn på undervisning
spesielt i akvakultur relaterte emner. Det sikrer også at pensumlitteraturen er relevant for
næringslivet.
Alle fagpersoner tilknyttet programmet er aktiv på forskningsfronten. Dette sikrer at de er oppdatert
på ny litteratur, og kan aktivt bruke dette for å gi studentene ny kunnskap. Oversikten i Tabell 14
viser at fagmiljøet samarbeider bredt både nasjonalt og internasjonalt, og vi mener at kravet om
relevant nettverk er godt dokumentert. Dette vises også gjennom publikasjoner som ofte har
samarbeidspartnere fra ulike forskningsmiljø både nasjonalt og internasjonalt.
5.7

§ 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.

Det er ikke obligatorisk praksis i studieprogrammet.
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Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet.

NO EN

Biovitenskap
Naturressurser er viktig for menneskeheten, og de må tas vare på for kommende
generasjoner. Masterstudenter i biovitenskap vil tilegne seg kunnskap om levende
organismer i marine og terrestriske miljø. Studiet har som mål å gi studentene avansert
kunnskap i biovitenskap med spesialiseringer fra en av følgende områder: akvakultur,
genomikk, marin økologi eller terrestrisk økologi og naturforvaltning. En vitenskapelig
master i biovitenskap gir deg en konkurransefordel i jobbmarkedet, og fleksibilitet til å gå
ulike veier.
Akvakultur

Genomikk

Marin økologi

Terrestrisk økologi og naturforvaltning

MASTER I BIOVITENSKAP
Studiepoeng

120,0

Type studium

Mastergrad

Startsemester

Høst 2018

Språk

Engelsk

Fakultet

Fakultet for
biovitenskap og
akvakultur

Studiested

Bodø og Steinkjer

Søknadsfrist

15.04.2018

Marit Bjørnevik
Visedekan
+47 75 51 73 76
marit.bjornevik@nord.no
Mats Pedersen
Seniorkonsulent
+47 75 51 73 51
mats.pedersen@nord.no

YRKESMULIGHETER
En vitenskapelig master i biovitenskap gir deg en konkurransefordel i jobbmarkedet, og fleksibilitet til å gå ulike veier. Mastergraden gir mulighet til videre
forskningsarbeid. Du er også kvalifisert for stillinger innenfor for...valtning og rådgiving. Bygger du på med praktisk-pedagogisk utdanning, kan du bli lektor
i videregående skole. En mastergrad i biovitenskap kvalifiserer for jobber i både offentlig og privat sektor. Arbeid innen rådgivning og utredning både privat
og i ulike departementer, direktorater, fylkeskommunale og kommunale myndigheter er aktuelt. Avhengig av spesialisering vil studenten være kvalifisert
for jobb som miljøkonsulent eller i forskjellige posisjoner i molekylærbiologiske laboratorier. Virksomheter som driver med fôrproduksjon, vaksine og
kommersiell akvakultur i Norge og internasjonalt er også aktuelle virksomheter.
VIDERE UTDANNING
Ph.d. i akvatisk biovitenskap ved Nord Universitet.
Studiet gir også grunnlag for videre doktorgradsutdanning ved andre norske eller utenlandske læresteder.
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OPPTAKSKRAV
Opptak skjer på bakgrunn av en bachelor innenfor et biologisk fagområde, med gjennomsnittskarakter C eller bedre. Kvalifiserte søkere har
grunnleggende kunnskaper i matematikk og statistikk, i tillegg til minst 60 studiepoeng inn...en biovitenskap.
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Programoversikt
1. studieår

Oversikt

Høst 2018

Obligatoriske emner
30 Studiepoeng

Laboratoriesikkerhet master
KJ301F

0 SP

Spesialisering
20 Studiepoeng

Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode
BI300F

10 SP

Velg studieretning

Masteroppgave
30 Studiepoeng

Spesialisering - Marin Økologi
Spesialisering - Akvakultur
Spesialisering - Genomikk
Terrestrisk økologi og naturforvaltning

Velg emne

Akvakultur - Valgemner
Evolusjonær genetikk - Valgemner
Miljøgifter og økotoksikologi - Valgemner
Fiskefysiologi - Valgemner
Praksis i havbruksnæringen - Valgemner
Individuelt spesialpensum - Valgemner
Individuelt spesialpensum - Valgemner
Kryptogam-kunnskap - Valgemner
Geografisk informasjonsbehandling (1/2) - Valgemner
Landskapsøkologi i naturforvaltningen - Valgemner

Vår 2019
HMS og risikovurdering
KJE5001

Velg emne

Geografisk informasjonsbehandling (2/2) - Valgemner
Akvakulturernæring - Valgemner
Akvagenomikk og bioinformatikk - Valgemner
Helse hos akvatiske oppdrettsorganismer - Valgemner
Biofysiske interaksjoner - Valgemner
RNA-Biologi - Valgemner
Prinsipper ved bruk av dyreforsøk - Valgemner
Fiskekvalitet og mattrygghet - Valgemner
Funksjon og stabilitet i økosystemer - Valgemner
Fjernanalyse i naturforvaltningen - Valgemner
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2. studieår
Høst 2019

Velg emne

Masteroppgave i marin økologi (1/2) - Masteroppgave
Masteroppgave i havbruk (1/2) - Masteroppgave
Masteroppgave Terrestrisk økologi og naturforvaltning (1/2) - Masteroppgave
Masteroppgave i genomikk (1/2) - Masteroppgave

Vår 2020

Velg emne

Masteroppgave i marin økologi (2/2) - Masteroppgave
Masteroppgave i havbruk (2/2) - Masteroppgave
Masteroppgave Terrestrisk økologi og naturforvaltning (2/2) - Masteroppgave
Masteroppgave i genomikk (2/2) - Masteroppgave
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Studieplan
Beskrivelse av studiet
Er du interessert i biovitenskap? Er du interessert i å studere det marine miljø, både evolusjonære tilpasninger og menneskeskapte påvirkninger? Vil
du være med å bidra til en mer bærekraftig havbruksnæring?
Studenter ved masterprogrammet i biovitenskap får muligheten til å bruke avanserte molekylærbiologiske teknikker for å løse aktuelle biologiske og
økologiske utfordringer. Som masterstudent i biovitenskap blir du en del av et internasjonalt forskningsmiljø med mulighet for spennende
masteroppgaver.

I starten av første semester velger studentene en av fire spesialiseringer:
Akvakultur
Genomikk
Marin økologi
Terrestrisk økologi og naturforvaltning
Masterprogrammet er ellers bygd opp av en emnekomponent på 60 studiepoeng, og en forskningskomponent på 60 studiepoeng.
(Akvakulturretningen har mulighet for forskningskomponent på 30 studiepoeng). Totalt består studiet av 120 studiepoeng fordelt på to studieår.
Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode BI300F og Laboratoriesikkerhet er obligatorisk for alle spesialiseringene. Hver spesialisering
består i tillegg av 20 studiepoeng obligatoriske emner. De øvrige emnene i studiet er valgemner på masternivå eller inntil 20 studiepoeng fra høyere
bachelornivå. Valgemnene vil være en viktig del av spesialiseringen, velges i samarbeid med veileder. Det er valgemnene som danner grunnlaget for
valg av forskningsprosjekt til masteroppgaven.
Spesialisering akvakultur
Akvakultur, også kjent som havbruk, innebærer avl, oppdrett og høsting av planter og dyr i alle typer vannmiljøer. Akvakultur er trolig den raskest
voksende mat-produserende sektor i verden, og står nå står for nesten 50 prosent av verdens sjømat. Spesialiseringen i havbruk har som mål å gi
studentene en dyptgående kunnskap i utvalgte områder av akvakultur. Gjennom valg av tema, kan du fordype deg i fag som akvakulturernæring,
fiskefysiologi, fiskehelse, kvalitet og/ eller matsikkerhet. Masteroppgaven er normalt innenfor temaer som reproduksjon av fisk, ernæring,
fiskevelferd og helse, og muskel kvalitet. Det praktiske arbeidet kan utføres i universitetets egen forskningsstasjon i Mørkvedbukta, eller i nært
samarbeid med næringen. Du velger selv om du vil gjøre en masteroppgaven på 30 eller 60 studiepoeng. Dersom du velger masteroppgave på 30
studiepoeng, kan du ta valgemner i for eksempel økonomi og ledelse som tilbys ved andre fakulteter ved Nord Universitet.
Spesialisering genomikk
Genomikk, definert som studiet av genomers struktur, funksjon og evolusjon, regnes som det nyeste innen moderne biologi. Teknologiske fremskritt
de siste tiårene har revolusjonert genomikk og alle relaterte områder av biovitenskap.
Master innen genomikk undersøker en rekke områder innen biologi, fra det molekylære nivå, via celler og organismer til populasjoner. Spennende
forskningsspørsmål som tidligere var utilnærmelige, kan man nå forske på ved hjelp av genomikk.
Studerer du genomikk, vil du få kunnskap om hvordan samle, analysere og tolke store datamengder ved bruk av bioinformatikk. Prosjekter innen
genomikk er ofte tverrfaglige, og hører hjemme innen flere biologiske disipliner, slik som økologi, reproduksjon, utvikling, fysiologi, evolusjonær
biologi, toksikologi og etologi. En spesialisering i genomikk forbereder deg på en karriere innen bioteknologi, medisin, ledelse eller akademia.
Spesialisering Marin økologi
Livet under vann er fascinerende, men utfordrende å studere. Marin økologi er studiet av hvordan økosystemer fungerer og hvordan organismer
interagerer med marine miljø. Fagfeltet blir stadig viktigere ettersom menneskelig aktivitet fortsetter å utnytte og påvirke marine økosystemer.
Når du velger spesialiseringen i marin økologi, vil du bli del av et forskningsteam som fra ulike perspektiv forsker på det marine miljø. Evolusjonære
prosesser som bruker molekylære teknikker, diversitetsdynamikk og samfunn og modellering av hydrodynamiske regimer. Forståelsen av slike
prosesser er essensiell for å forvalte bærekraftige marine ressurser i framtiden. Derfor forbereder spesialiseringen i marin økologi deg på en karriere
innen forskning, konsulentvirksomhet, industrien eller innen miljø- og naturforvaltning.
Spesialisering i terrestrisk økologi og naturforvaltning
Bærekraftig bruk av naturen er en utfordring, og kritisk for å sikre menneskeheten i framtiden. Det inkluderer bruk av jordens naturressurser og
landarealer på en måte som sikrer biodiversitet og sunne økosystemer. Slik Brundtland- kommisjonen stadfestet for omkring 25 år siden. For å
møte utfordringene, trenger verden mennesker med kunnskap og ferdigheter innen dette området ¿ både som forskere og som ledere.
Spesialiseringen i terrestrisk økologi og naturforvaltning forbereder deg på en karriere innen naturforvaltning og forskning, ved å gi deg dypere
innsikt og kunnskap om de verktøy som fins for å sikre en bærekraftig bruk av naturressursene.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten
har avansert kunnskap innenfor fagområdet biologi (akvakultur, økologi eller marin genomikk) avhengig av masterens spesialisering
har inngående kunnskap om relevante vitenskapelige metoder som benyttes innen biologisk forskning
Ferdigheter
kandidaten
kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere problemstillinger innen
biovitenskap.
kan analysere eksisterende teorier, metoder og forskningsstrategier innenfor fagfeltet
kan bruke relevante metoder på en selvstendig måte til å samle inn, analysere, tolke og forstå biologiske data
kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse
Kandidaten
kan analysere relevante biologiske og forskningsetiske problemstillinger
kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å delta i vitenskapelige forskning og profesjonelle forskningsmiljø relatert til masterens
spesialisering
kan gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen sitt fagområde
kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
kan kommunisere om faglige biologiske problemstillinger til vitenskapelig miljø og allmennheten
kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser

Opptakskrav
Opptak skjer på bakgrunn av en bachelor innenfor et biologisk fagområde, med gjennomsnittskarakter C eller bedre. Kvalifiserte søkere har
grunnleggende kunnskaper i matematikk og statistikk, i tillegg til minst 60 studiepoeng innen biovitenskap.

Yrkesmuligheter
En vitenskapelig master i biovitenskap gir deg en konkurransefordel i jobbmarkedet, og fleksibilitet til å gå ulike veier.

Mastergraden gir mulighet til videre forskningsarbeid. Du er også kvalifisert for stillinger innenfor forvaltning og rådgiving. Bygger du på med
praktisk-pedagogisk utdanning, kan du bli lektor i videregående skole.
En mastergrad i biovitenskap kvalifiserer for jobber i både offentlig og privat sektor. Arbeid innen rådgivning og utredning både privat og i ulike
departementer, direktorater, fylkeskommunale og kommunale myndigheter er aktuelt. Avhengig av spesialisering vil studenten være kvalifisert for
jobb som miljøkonsulent eller i forskjellige posisjoner i molekylærbiologiske laboratorier. Virksomheter som driver med fôrproduksjon, vaksine og
kommersiell akvakultur i Norge og internasjonalt er også aktuelle virksomheter.

Videre utdanning
Ph.d. i akvatisk biovitenskap ved Nord Universitet.
Studiet gir også grunnlag for videre doktorgradsutdanning ved andre norske eller utenlandske læresteder.
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Utenlandsopphold
Har du tenkt på muligheten for å dra til utlandet i løpet av studietida?
Som en del av studiet kan du reise til et av våre partneruniversiteter i Europa eller andre steder i verden.
Her finner du en oversikt over partneruniversiteter som tilbyr emner innenfor biovitenskap på masternivå:
AUSTRALIA
James Cook University
EUROPA
Nederland:
University of Groningen
University of Wageningen
Russland:
Saint Petersburg State University
Storbritannia:
University of Newcastle
University of Stirling
Tyskland:
Unversity of Bremen
Leuphana University Lüneburg

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Det kan være kostnader i tilknytning til enkelte valgemner, oppad begrenset til kr. 3000.

Realkompetanse
Søkere med realkompetanse tas ikke opp. Opptakskravene følges.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting
Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått
eller godkjent/ikke godkjent.Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Eksamen og vurderingsformer
Emnene i masterprogrammet har ulike eksamens- og vurderingsformer, for eksempel muntlig eksamen, hjemmeeksamen og oppgaver. Etter at
masteroppgaven er levert skriftlig, skal studenten forsvare oppgaven med en forelesning åpen for allmennheten. Etter forelesningen skal oppgaven
forsvares muntlig. Masteroppgaven og emnene på masternivå er evaluert av interne så vel som eksterne sensorer.

Avsluttende eksamen
Avsluttende eksamen på studieprogrammet er masteroppgave i skriftlig form, forelesning med tema tilknyttet masteroppgaven, samt muntlig
forsvar av oppgaven.

Programevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.
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Tabell x. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) sammenlignet med læringsutbyttebeskrivelser (LUB) for Master i biovitenskap og akvakultur.
Nasjonalt
NKR
kvalifikasjons- NIVÅ 7 (MASTER 2.
rammeverk
syklus)
(NKR)
Kandidaten …
KUNNSKAP

LUB
Master i
biovitenskap og
akvakultur – felles
for alle retningene

LUB
Master i
biovitenskap og
akvakultur –
Akvakultur

LUB
Master i
biovitenskap og
akvakultur –
Genomikk

LUB
Master i
biovitenskap og
akvakultur – Marin
økologi

LUB
Master i
biovitenskap og
akvakultur –
Terrestrisk økologi
og naturforvaltning

 har avansert
kunnskap innenfor
fagområdet og
spesialisert innsikt i et
avgrenset område

 har avansert
kunnskap innenfor
fagområdet biologi
(akvakultur, økologi
eller marin
genomikk) avhengig
av masterens
spesialisering

 Har generell
kunnskap og
oversikt over
oppdrettsarter og
ulike praksiser
innen havbruk
verden over.

 Kjenner de
funksjonelle
komponentene av
genomet, og de
funksjonelle
begrensingene.

 Har dypere
kunnskap om
marine økosystem
og deres funksjon.
 Har dypere
forståelse av
dynamikken og
prosessene i marine
økosystem, og
interaksjon med
miljømessige
faktorer og
antropogenes
innvirkning.

 har inngående
kunnskap om
fagområdets
vitenskapelige eller
kunstfaglige teori og
metoder.

 har inngående
kunnskap om
relevante
vitenskapelige
metoder som
benyttes innen
biologisk forskning

 Har avansert
forståelse av de
etiske
utfordringene til
bærekraft i
kommersiell
oppdrett.

 Har generell
kunnskap om
fagområdets
teoretiske og
praktiske utvikling
som følge av
teknologiske
nyvinninger.

 Har dyp Kunnskap
om relevante
vitenskapelige
metoder i marin
forskning.

 Har generell
kunnskap og oversikt
over terrestriske
økosystemer og
deres funksjon, med
hovedfokus på
økosystemer i de
nordlige regioner.
 Har avansert
forståelse av norske/
skandinaviske
økosystemer og
prosesser, samt
antropogen
innvirkning.
 Har praktisk
Kunnskap om
relevant
vitenskapelig
forskning og
metoder innen
terrestriske
økosystemer,
metapopulasjoners
funksjon i
fragmenterte
landskap,
artskunnskap
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inkludert
indentifisering av
områder med
sårbare biodiversitet.
 kan anvende
kunnskap på nye
områder innenfor
fagområdet

FERDIGHETER

 kan analysere faglige
problemstillinger med
utgangspunkt i
fagområdets historie,
tradisjoner, egenart og
plass i samfunnet
 kan analysere og
forholde seg kritisk til
ulike
informasjonskilder og
anvende disse til å
strukturere og
formulere faglige
resonnementer
 kan analysere
eksisterende teorier,
metoder og
fortolkninger innenfor
fagområdet og
arbeide selvstendig
med praktisk og
teoretisk
problemløsning

 Har praktisk
kunnskap om
relevante
vitenskapelige
metoder og
vitenskapelig
kommunikasjon.

 Kan anvende sin
kunnskap på nye
områder innen
marin økologi.

 Kjenner de mest
relevante
informasjonskilder i
fagområdet.

 kan analysere og
forholde seg kritisk
til ulike
informasjonskilder
og anvende disse til
å strukturere og
formulere
problemstillinger
innen biovitenskap.
 kan analysere
eksisterende teorier,
metoder og
forskningsstrategier
innenfor fagfeltet

 Har de nødvendige
ferdigheter for å
effektivt kunne
hente ut og kritisk
vurdere og
håndtere
akademisk
informasjon om
akvakultur.

 Kan tilegne seg
oppdatert kunnskap
om genomikk.
 Kan vurdere og
diskutere forskning
innen genomikk.

 Kan hente,
analysere og kritisk
vurdere
vitenskapelige
informasjon innen
fagområdet marin
økologi.

 Kan anvende
praktiske og
analytiske metoder,
inkludert
laboratorieteknikker
og bioinformatikk
på spesifikke
problemstillinger.

 Kan bruke
vitenskapelig
informasjon og
teorier på en
selvstendig måte i
arbeidet med
vitenskapelige
problemstillinger.

 Har de nødvendige
ferdigheter for å
kritisk vurdere og
implementere
akademisk
informasjon innen
forvaltning av
terrestriske
økosystem.
 Er i stand til å bruke
relevante
referanseverktøy og
eksisterende
kunnskap til skriftlig
og muntlig
kunnskapsformidling.
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GENERELL
KOMPETANSE

 kan bruke relevante
metoder for forskning
og faglig og/eller
kunstnerisk
utviklingsarbeid på en
selvstendig måte

 kan bruke relevante
metoder på en
selvstendig måte til
å samle inn,
analysere, tolke og
forstå biologiske
data

 Er i stand til å
bruke relevante
referanseverktøy,
presentere
teknikker og vise
skriftlige
ferdigheter.

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

 kan gjennomføre et
selvstendig,
avgrenset
forskningsprosjekt
under veiledning og i
tråd med gjeldende
forskningsetiske
normer

 Har akademiske
ferdigheter i ulike
aspekter ved
akvakultur, og er i
stand til å designe
et eksperiment.

 kan analysere
relevante fag-, yrkesog forskningsetiske
problemstillinger

 kan analysere
relevante biologiske
og forskningsetiske
problemstillinger

 kan anvende sine
kunnskaper og
ferdigheter på nye
områder for å
gjennomføre
avanserte
arbeidsoppgaver og
prosjekter

 kan anvende sine
kunnskaper og
ferdigheter til å delta
i vitenskapelige
forskning og
profesjonelle
forskningsmiljø
relatert til masterens
spesialisering

 Kan anvende
grunnleggende
forskningsmetoder
og akademisk
formidling innen
fagområdet for
masteroppgaven.

 Er i stand til å velge
den mest
hensiktsmessige
tilnærmingen i
studiet av spesifikke
organismer.
 Er i stand til å
identifisere
problemstillinger
som kan løses
effektiv ved hjelp av
genomikk.

 Kan bruke
relevante
forskningsmetoder i
marin økologi til å
designe og utføre
et avgrenset og
veiledet
forskningsprosjekt
innen marin
økologi.
 Kan bruke
relevante
forskningsmetoder i
marin økologi til å
designe og utføre
et avgrenset og
veiledet
forskningsprosjekt
innen marin
økologi.
 Kan utføre
avanserte oppdrag
og prosjekter ved å
bruke kunnskaper
og ferdigheter i
marin økologi.
 Kan bidra til
videreutvikling av
fagfeltet og i
debatter som
omhandler marin
økologi.

 Har ferdigheter i
ulike aspekter ved
terrestriske
økosystemforskning,
og på en selvstendig
måte være i stand til
å designe og utføre
vitenskapelige
studier eller verktøy i
forvaltningsøyemed.

 Kan anvende
grunnleggende
forskningsmetodikk
(…).
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 kan formidle
omfattende
selvstendig arbeid og
behersker
fagområdets
uttrykksformer

 kan gjennomføre
avanserte
arbeidsoppgaver og
prosjekter innen sitt
fagområde
 kan formidle
omfattende
selvstendig arbeid og
behersker
fagområdets
uttrykksformer

 kan kommunisere om
faglige
problemstillinger,
analyser og
konklusjoner innenfor
fagområdet, både med
spesialister og til
allmennheten

 kan kommunisere
om faglige biologiske
problemstillinger til
vitenskapelig miljø
og allmennheten

 kan bidra til nytenking
og i
innovasjonsprosesser

 kan bidra til
nytenking og i
innovasjonsprosesser

 Kan utveksle
synspunkter og
erfaringer med
andre forskere
innen akvakultur,
og dermed bidra til
kontinuerlig
forbedring av god
forskningspraksis.

 Kan kommunisere
viktige
problemstillinger,
utfordringer og
løsninger innen
akvakultur, både
med industrien,
blant
vitenskapelige og
med
allmennheten.

 Kan kommunisere
arbeidet utført i
masterprosjektet,
samt mestre språk
og terminologi
innen marin
økologi.

 Er i stand til å
formidle viktige
tema, utveksle
erfaringer og holde
seg oppdatert
innenfor fagfeltet
genomikk.

 Kan kommunisere
viktige
vitenskapelige
tema og
utfordringer innen
marin økologisk
forskning bade med
spesialister og
allmennheten.

 Kan (…)
kommunisere på en
akademisk måte
innenfor
masterprosjektet.
 Kan utveksle
synspunkter og
erfaringer med andre
innenfor terrestrisk
økosystemforskning
og anvendt
naturforvaltning,
(…).
 Kan kommunisere
hovedtema,
utfordringer og
løsninger Innen
terrestrisk økologisk
forskning,
naturforvaltning, og
biodiversitet.

 Kan (…) bidra til
utvikling og debatter
innenfor dette
fagfeltet.
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Fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet Master i biovitenskap

Studie‐ Ansatte som
poeng bidrar faglig

Emne

Vei‐
ledning
MOPP

Sentral
Stilling
del

Ansettelses‐
forhold

Total
0

Chris Andre
Johnsen

x

1. am

0

Einar S Egeland

10

Galice Hoarau

Evolutionary Genetics BI317F

x

Ja

Henning Reiss

Ecosystem Resilience

x

Ja

5

x

Igor Babiak
10

5
10

Ioannis Vatsos

x

Aquatic animal health AK310 ,
Principles in Animal
Experimentation

Jarle Tryti
Nordeide
Joost Andre
Raeymekers

Ketil Eiane

10

Kiron Viswanath

10
5
10

Aquaculture nutrition AK320F,
Aquatic animal health AK310

Monica
Brinchmann

5

Pål Olsvik

Steinar Daae
Johansen

RNA Biology BI322F

Ole Jakob
Sørensen

Landscape ecology and nature
management

Håkon Holien

Cryptogams

Jan Eivind Østnes
Rolf Terje
Kroglund
Torgrim Sund
Stig Tronstad

Remote Analysis in Nature
Management

0,05

BACH

0,20

0,20

BABII

1. am

100% fast, FBA

0,20

0,10

0,10

BABII

Økologi og benthos

100% fast, FBA

0,20

0,10

0,10

BABII

Akvakultur og
genomikk

1. am

100% fast, FBA

0,30

0,20

0,10

BAANIM

Akvatisk helse

Prof.

100% fast, FBA

0,20

0,20

BABII

Prof.

100% fast, FBA

0,20

0,10

0,10

BAHBL

Genomikk og
evolusjon
Akvakultur og
statistikk
Akvakultur og
genomikk

Prof.

100% fast, FBA

0,30

0,20

0,10

Dekan,
professor

100% fast, FBA

0,10

0,05

0,05

Økologi

Prof.

100% fast, FBA

0,40

0,20

0,20

Akvatisk helse og
ernæring

1. am

100% fast, FBA

0,15

0,05

0,10

1. am

100% fast, FBA

1. am

Vikariat 2018,
FBA

x

Akvakultur
Kjemi og
kromatografi
Økologi og
genetikk

Prof.

Ja

0,30

BADYR

0,10

0,20

0,05 BAHBL

0,35

0,15

0,20

BAHBL

0,20

0,20

Prof.

100% fast, FBA

0,40

0,20

0,20

BAHBL

1. am

100% fast, FBA

0,30

0,10

0,20

BACH

Ernæring og alger
Akvakultur og
sjømatkvalitet
Akvakultur og
fiskefysiologi
Økologi og
genetikk
Akvakultur og
ernæring og
Genomikk og
cellebiologi

Prof.

20% fast, FBA

0,20

0,10

0,10

Akvakultur

Ja

Prof.

20% fast, FBA

0,20

0,20

0,00

Akvakultur

Ja

Prof.

100% fast, FBA

0,30

0,20

0,10

Økotoksikologi

Prof.

Professor II

0,20

0,10

0,10

Akvakultur og
mikroalger

Prof.

100% fast, FBA

0,20

0,10

0,10

Genomikk
Akvakultur og
tidlige livsstadier

Ja

x

1. am

100% fast, FBA

0,25

0,05

0,20

BAHBL

x

1. am

100% fast, FBA

0,30

0,10

0,20

BAHBL

Prof.

100% fast, FBA

0,20

0,10

0,10

BABII

1. am

100% fast, FBA

0,40

0,20

0,20

BABII

Oseanografi

x

10

0,05

0,40

Ja

x

Ørjan Hagen

0,10

x

x

BAHBL

100% fast, FBA

100% fast, FBA

Ja

0,05

100% fast, FBA

1. am

x

0,05

Prof.

Ja

Vigdis Tvergberg Biophysical Interactions BI312F

5

10

Ja

Undervisnings‐
/ veilednings‐
område i
studiet

U&V FoU/K Annet
0,10

1. am

x

Torstein
Kristiansen
Truls Moum

Fish quality and food safety
AK322F

10

x

x

Sylvie Bolla

10

Ja

x

Aquaculture Practices and
Principles,
Scientific communication and
research methods BI300 ,
Environmental pollution and
ecotoxicology (5ECTS)

Renee Weifells
5

x

x

Oddvar Ottesen
Ole Torrissen

Ja

x

Fish quality and food safety
Marit Bjørnevik
AK322F
Fish Physiology BIO5001, Aquatic
Martin H Iversen
animal health AK310
Scientific communication and
Marvin Choquet
research methods BI300
Mette Sørensen Aquaculture nutrition AK320F

10

x

x

Margarita Novoa
Garrido
5

Ja

x

Scientific communication and
research methods BI300
Aquatic Genomics and
Jorge Fernandes
Bioinformatics BI311F

5

x

100% fast, FBA

Årsverk i
andre
studier ved
FBA

Faglige
årsverk i
studiet

Ja

Akvakultur og
vannkjemi
Genomikk

x

Ja

1. am

100% fast, FBA

0,30

0,10

0,20

BAHBL

Akvakultur,
fysiologi og kvalitet

x

Ja

Dosent

100% fast, FBA

0,30

0,20

0,10

BANAT

Natur‐forvaltning

x

Ja

1. am

100% fast, FBA

0,40

0,20

0,20

BANAT

Natur‐forvaltning

x

1. am

100% fast, FBA

0,30

0,10

0,20

BANAT

Natur‐forvaltning

x

1. lektor

100% fast, FBA

0,20

0,20

BANAT

Natur‐forvaltning

Uni‐lektor

100% fast, FBA

0,30

0,20

0,10

BANAT

GIS

Uni‐lektor

100% fast, FBA

0,20

0,10

0,10

BANAT

Natur‐forvaltning

x
x

Ja
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

17/01202-7
Hanne Solheim Hansen
Jan-Atle Toska
Møtedato

ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR AKKREDITERING OG REAKKREDITERING
VED NORD UNIVERSITET
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget tilrår at rektor vedtar endring av retningslinjer for akkreditering
og reakkreditering av studieprogram ved Nord universitet i samsvar med forslag fra
Utdanningsutvalget.
2. Prorektor for utdanning justerer forslag til endrede retningslinjer i saksframlegget ut
fra innspillene i møtet før forslaget legges fram for rektor.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Nord universitet har i flere år hatt et ambisiøst opplegg for akkreditering av nye
studieprogram og reakkreditering av eksisterende studieprogram. Dette har skapt økt
bevissthet på fagsiden om hvilke nasjonale kvalitetskrav som må oppfylles for at et
studieprogram skal anses som akkreditert.
Universitetet har hatt retningslinjer for akkreditering og reakkreditering i flere år.
Retningslinjene ble sist justert ved rektorvedtak 29. desember 2017. Gjeldende retningslinjer
er nå:
1. Alle studieprogram over 30 studiepoeng skal reakkrediteres innenfor en syv års
syklus. Studieprogram som har gjennomgått tilsyn eller nasjonal evaluering av
NOKUT, og fra denne fått godkjenning tilsvarende akkreditering, vurderes som
reakkreditert.
2. Dekan ved det enkelte fakultet har ansvar for å utarbeide en syvårsplan for
reakkreditering av fakultetets studieprogram. Fakultetsplanene godkjennes av
rektor etter behandling i det sentrale Utdanningsutvalget.
3. Planene for reakkreditering kan endres av dekan og rektor etter behov, etter ny
behandling i Utdanningsutvalget.
4. Studieprogram kan prioriteres for reakkreditering uavhengig av vedtatt plan, hvis
det framkommer indikasjoner på at en reakkreditering er nødvending. Dette
besluttes av rektor i samråd med dekan ved fakultetet som er ansvarlig for det
aktuelle studieprogrammet, etter behandling i Utdanningsutvalget.
5. Ved endring av studieplan til studieprogram som følge av faglig utviklingsarbeid,
endring i studieprogrammets fagmiljø, rammebetingelser mv, kan fakultetet
melde inn studieprogram for vurdering i forhold til reakkreditering. Etter dialog
med prorektor for utdanning og studiedirektøren, legges saken fram for rektor,
som beslutter hvorvidt reakkreditering er nødvendig eller ikke i aktuelt tilfelle.
Sentralt Utdanningsutvalg informeres om beslutningen. I vurderingen vektlegges
grad av endring i;
 Studieprogrammets læringsutbytte
 Studieprogrammets faglig innhold og oppbygging
(studieprogramdesignet)
 Studieprogrammets organisering, eksempelvis til/fra tverrfakultært
 Studieprogrammets antall studiepoeng, eksempelvis mer enn 50
prosent endring
 Studieprogrammets fagmiljø, eksempelvis mer enn 50 prosent endring
6. Reakkreditering gis med utgangspunkt i de samme kriteriene som akkreditering
av nye studieprogram: Kunnskapsdepartementets og NOKUTs til enhver tid
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gjeldende bestemmelser for akkreditering av studieprogram (første, andre og
tredje syklus).
7. Hvis et eksisterende studieprogram ikke oppfyller kriteriene for akkreditering, skal
rektor gi det ansvarlige fakultet ved dekan inntil ett års frist til å rette opp
manglene knyttet til studieprogrammet. Unntaksvis kan rektor i særskilte tilfeller
gi lenger frist.
8. Hvis et studieprogram etter fristen ikke kan oppfylle kriteriene for akkreditering,
skal rektor, enten a) stanse opptak til studieprogrammet til kriteriene er oppfylt,
eller b) legge fram sak for universitetsstyret om nedlegging av studieprogrammet.
Justeringen i forhold til tidligere utgave av retningslinjene var det nye punkt 5 om håndtering
av eksisterende studieprogram som har vært igjennom større endringer.
Drøfting
På møtet i Utdanningsutvalget 5. desember 2018 var det en drøfting om ambisjonsnivå i
arbeidet med akkreditering og reakkreditering. Bakgrunn for drøftingen var å vurdere
mulighet for å gjøre prosessen mer effektiv, særlig ved reakkreditering av eksisterende
studieprogram. I møtet var blant annet prodekanene for utdanning positiv til nytten av
dagens opplegg, men mente at det var mulighet for forenklinger uten at det reduserer
graden av kvalitetssikring. Følgende ble enstemmig vedtatt (sak 76/18):
Utdanningsutvalget ber prorektor for utdanning vurdere og foreslå eventuelle justeringer i
opplegget for akkreditering og reakkreditering av studieprogram på bakgrunn av drøftingen i
Utdanningsutvalget. Forslag med endringer legges fram for utvalget. Endelig vedtak om
endring til vedtas av rektor.
Ut fra diskusjonen i møtet 5. desember, er det to innspill om endringer som bør følges opp:



Det bør tas inn en bestemmelse om bruk av ekstern ekspertise i akkreditering
og reakkreditering av studieprogram.
Reakkreditering av eksisterende studieprogram bør forenkles, for eksempel
ved innføring av selvevaluering som grunnlag for å bestemme behov for og
omfang av reakkreditering.

På bakgrunn av sak 76/18 forslås følgende endrede retningslinjer (endringer markert med
rødt):
1. Alle nyetablerte studieprogram over 30 studiepoeng skal gjennomgå en full
akkrediteringsprosess i henhold til nasjonale krav i studiekvalitets- og
studietilsynsforskriftene og veiledning til forskriftene. Dekan ved det aktuelle
fakultet har ansvar for søknad om akkreditering. Søknad godkjennes av rektor
etter behandling i det sentrale Utdanningsutvalget. Ved akkreditering skal det
trekkes inn ekstern fagekspertise.
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2. Alle eksisterende studieprogram over 30 studiepoeng skal reakkrediteres
innenfor en syv års syklus. Studieprogram som har gjennomgått tilsyn eller
nasjonal evaluering av NOKUT, og fra denne fått godkjenning tilsvarende
akkreditering, vurderes som reakkreditert.
3. Dekan ved det enkelte fakultet har ansvar for å utarbeide en syvårsplan for
reakkreditering av fakultetets studieprogram. Fakultetsplanene godkjennes av
rektor etter behandling i det sentrale Utdanningsutvalget.
4. Planene for reakkreditering kan endres av dekan og rektor etter behov, etter
ny behandling i Utdanningsutvalget.
5. Studieprogram kan prioriteres for reakkreditering uavhengig av vedtatt plan,
hvis det framkommer indikasjoner på at en reakkreditering er nødvending.
Dette besluttes av rektor i samråd med dekan ved fakultetet som er ansvarlig
for det aktuelle studieprogrammet, etter behandling i Utdanningsutvalget.
6. Ved endring av studieplan til studieprogram som følge av faglig
utviklingsarbeid, endring i studieprogrammets fagmiljø, rammebetingelser
mv, kan fakultetet melde inn studieprogram for vurdering i forhold til
reakkreditering. Det foretas da en selvevaluering, se punkt 8 nedenfor. Etter
dialog med prorektor for utdanning og studiedirektøren, legges saken fram for
rektor, som beslutter hvorvidt reakkreditering er nødvendig eller ikke i aktuelt
tilfelle. Sentralt Utdanningsutvalg informeres om beslutningen. I vurderingen
vektlegges grad av endring i;
i. Studieprogrammets læringsutbytte
ii. Studieprogrammets faglig innhold og oppbygging
(studieprogramdesignet)
iii. Studieprogrammets organisering, eksempelvis til/fra tverrfakultært
iv. Studieprogrammets antall studiepoeng, eksempelvis mer enn 50
prosent endring
v. Studieprogrammets fagmiljø, eksempelvis mer enn 50 prosent endring
7. Reakkreditering gis med utgangspunkt i de samme kriteriene som
akkreditering av nye studieprogram: Kunnskapsdepartementets og NOKUTs til
enhver tid gjeldende bestemmelser for akkreditering av studieprogram (første,
andre og tredje syklus).
8. Reakkreditering av et studieprogram skal innledes med en selvevaluering fra
det ansvarlige fakultet om programmets status i forhold til eksisterende
nasjonale kvalitetskrav. På bakgrunn av dette bestemmes hvilket omfang en
reakkreditering skal ha. Selvevalueringen skal bestå av en gjennomgang i
henhold til bestemmelsene i studietilsynsforskriftens kapittel 2, og en kort
oppsummering av status og tilrådning om den videre
reakkrediteringsprosessen. Tilrådingen om videre prosess godkjennes av
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prorektor for utdanning. Ved reakkreditering skal det trekkes inn ekstern
fagekspertise og det skal sikres studentinvolvering.
9. Hvis et eksisterende studieprogram ikke oppfyller kriteriene for akkreditering,
skal rektor gi det ansvarlige fakultet ved dekan inntil ett års frist til å rette opp
manglene knyttet til studieprogrammet. Unntaksvis kan rektor i særskilte
tilfeller gi lenger frist.
10. Hvis et studieprogram etter fristen ikke kan oppfylle kriteriene for
akkreditering, skal rektor, enten a) stanse opptak til studieprogrammet til
kriteriene er oppfylt, eller b) legge fram sak for universitetsstyret om
nedlegging av studieprogrammet.
Vedlagt er skjema basert på kapittel 2 i studietilsynsforskriften som kan brukes som
hjelpemiddel når fakultetene skal innlede en reakkreditering med en selvevaluering.

Vedlegg:
Vurderingsskjema – kap 2 i studietilsynsforskriften

akkreditering og reakkreditering ved Nord universitet - 17/01202-7 Endring av retningslinjer for akkreditering og reakkreditering ved Nord universitet : MAL SAKSFRAMLEGG sentralt UU og rektor - tabell for vurdering akkreditering og reakkreditering

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.

§ 2.2 Krav til studietilbudet
(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.
(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

Vurdering av kravene
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§ 2.3 Krav til fagmiljøet
(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.
b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50
prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av
ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav
minst 10 prosent med professor- eller dosent
kompetanse.
(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.

Vurdering av kravene
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/02152-30
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
25.01.2019

EKSAMENSGJENNOMFØRING - KAPASITET VED STUDIESTED BODØ OG
STATUS DIGITAL EKSAMEN VED ALLE STUDIESTEDER
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar gjennomgang av kapasitet og status eksamensgjennomføring til
orientering.
Saksframstilling
Bakgrunn
Det vil bli informert om saken i møtet av kontorsjef Brynjar Jørstad.

Vedlegg:
Skriv her
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/04346-5
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
25.01.2019

SHOT-UNDERSØKELSEN
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar informasjon om SHot-undersøkelsen til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
Siri Grøvnes Solheim orienterer om SHot-undersøkelsen i møtet, samt den videre oppfølging
av undersøkelsen.

Vedlegg:
Skriv her

