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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/00945-152
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
28.02.2019

GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 28. FEBRUAR 2019 OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 28. februar 2019 og saksliste.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/00945-153
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
28.02.2019

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 25.
JANUAR 2019
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 25. januar 2019.

Vedlegg:
Protokoll møte UU 25. januar 2019
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MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

25.01.2019 kl. 10:00
skype
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Tilstede:

Marit Bjørnevik (Prodekan FBA)
Hugo Nordseth (Prodekan FSV)
Geir Berg-Lennertzen (Prodekan FLU)
Levi Gårseth-Nesbakk (Prodekan HHN)
Annette Holmen Sjøset (Studentparlamentet)
Tord Apalvik (Studentparlamentet)
Andreas Kroknes (Studentparlamentet)

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Hanne Solheim Hansen (Prorektor)
Ingjerd Gåre Kymre (Prodekan FSH)
Oddbjørn Haugen (Studentparlamentet)
Karl Kristian Kroken (Studentparlamentet)

Andre:

Jan Atle Toska (Studiedirektør)
Berit Eliassen (Universitetsbiblioteket)
Ellen Sirnes (Observatør HHN)
Trine Åsheim Bernhardsen (Observatør FBA)
Runi Hagen
Brynjar Jørstad
Siri Grøvnes Solheim
Anne-Lovise Reiche (bisekretær utdanningsutvalget)

Protokollfører:

Alf Magne Jacobsen
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møteleder

1/19 Godkjenning av innkalling til møte 25.01.2019 og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
25.01.2019

Saknr
1/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 25. januar 2019 og saksliste.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig

2
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Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 25. januar 2019 og saksliste.

2/19 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 05. desember
2018
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
25.01.2019

Saknr
2/19

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 5. desember 2018.

Møtebehandling
Til sak 74/2018 har Wenche Wannebo feil tittel og må endres fra studieprogramansvarlig til
faggruppeleder.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 5. desember 2018,
med endring som framkom i møtet.

3/19 Reakkreditering 2018 - Master i Biovitenskap
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
25.01.2019

Saknr
3/19

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.

Møtebehandling
3
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I studiemodell må det fremgå og føres inn studiepoeng på alle emner.
I beskrivelse av studiemodell må tekst angående valg bacheloremner presiseres, eksempelvis
som: Fakultetet åpner også for at studentene i spesielle tilfeller og i samråd med veileder
kan inkludere avanserte bacheloremner.
I tabell med læringsutbytte må en beskrive alle NKR sine læringsutbytter, samt fylle ut
tomme celler i tabell 3, NKR og LUB i studieprogrammet.
Under § 2.3.3 angående faglig ledelse må en ta med alle punkter fra Nord universitet sitt
kvalitetssikringssystem om studieprogramansvarlige sitt ansvar.

Votering
Enstemmig

Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Master i biovitenskap under forutsetning av at punkt 2 og
3 følges opp.
2. Med justeringer i søknad som det var konsensus om i møtet.
3. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring for
hele Nord universitet.

4/19 Endring av retningslinjer for akkreditering og reakkreditering ved Nord
universitet
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
25.01.2019

Saknr
4/19

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.

Møtebehandling
Det ble i møtet påpekt at forslag om endring må omfatte endring i to separate retningslinjer:
Retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord universitet og
Reglement for etablering av studier og godkjenning av studieplan ved Nord universitet.
Innspill diskutert i desembermøtet, som ble opprettholdt i dette møtet:
• Det bør tas inn en bestemmelse om bruk av ekstern ekspertise i akkreditering og
reakkreditering av studieprogram.

4
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•

Reakkreditering av eksisterende studieprogram bør forenkles, for eksempel ved
innføring av selvevaluering som grunnlag for å bestemme behov for og omfang av
reakkreditering.

Votering
Enstemmig

Vedtak
1. Utdanningsutvalget tilrår at rektor vedtar endring av retningslinjer for
reakkreditering av studieprogram og reglement for etablering av studier og
godkjenning av studieplan ved Nord universitet i samsvar med forslag fra
Utdanningsutvalget.
2. Studiedirektør justerer forslag til endrede retningslinjer i saksframlegget ut fra
innspillene i møtet, hvor det også tydeliggjøres at dette gjelder to lokale
retningslinjer og ikke en felles retningslinje, før forslaget legges fram for rektor.

Saknr

Arkivsak

Tittel

1/19

16/02152-30

Eksamensgjennomføring - kapasitet ved studiested Bodø
og status digital eksamen ved alle studiesteder

2/19

17/04346-5

SHOT-undersøkelsen

Sak 1/19
Brynjar Jørstad orienterte om saken i møtet.
Sak 2/19
Siri Grøvnes Solheim orienterte om saken i møtet
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

18/03635-10
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen/ Kirsten Fossan
Møtedato
28.02.2019

AKKREDITERING AV NYE STUDIEPROGRAM - NORDISK MASTER I
BÆREKRAFTIG PRODUKSJON OG UTNYTTELSE OG AV MARINE BIORESSURSER
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (akkrediterer) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av
marine bioressurser 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
Nord universitet har vedtatt eget reglement for etablering av nye studier (rektorvedtak
15/01015-13, 18.03.2016). Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører universitet
akkreditering i tråd med Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (Studiekvalitetsforskriften) og
NOKUTs forskrift om tilsyn med utdannings-kvaliteten i høyere utdanning
(Studietilsynsforskriften).
Nordisk master i bærekraftig utnyttelse og produksjon av marine bioressurser, ble etablert
av styret som nytt studieprogram fra høsten 2019 ( møte 25.10.2018, sak 103/18).
1. Styret godkjenner etablering av følgende nye studieprogram studieåret 2019-2020:
•
•

Nordisk master i bærekraftig utnyttelse og produksjon av marine bioressurser (120
studiepoeng)
Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid (120 studiepoeng)

2. Det er en forutsetning for etablering og utlysing av studieprogrammene at rektor kan
godkjenne at studieplanene for programmene og tilhørende dokumentasjon er i tråd
med NOKUTs akkrediteringskrav og andre nasjonale krav, herunder § 6 Krav til selvstendig
arbeid i Forskrift om krav til mastergrad.
3. Kostnadene ved utvikling og igangsetting av de nye studieprogrammene forutsettes
dekket innenfor fakultetenes egne budsjettrammer.

Nedenfor er studiemodell samt kort om overordnet bilde av programmene.
Tabell 1 Studiemodell Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser

Semester
1.semester
2.semester
3.semester/ 4. semester

Marine bioressurser 15 ECTS + Valgemne 15 ECTS*
Valgemner 30 ECTS
Masteroppgave 60 ECTS

*Ett av emnene som velges bør være et metodeemne.

Studieprogrammet er en forskningsbasert fellesgrad, utviklet i samarbeid i konsortium
bestående av:
• Det naturvitenskapelige fakultet, Gøteborgs universitet (UGOT) – Sverige
• School of business and Science, Universitetet i Akureyri (UNAK) – Island
• Avdeling for akvakultur og fiskeribiologi, Høyskolen i Hòlar – Island
• Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA), Nord universitet – Norge
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Studiet er et tverrfaglig 2-årig studium på heltid. Studiet består av ett obligatorisk felles
emne på 15 studiepoeng samt 45 studiepoeng valgemner, hvorav det må inngå ett emne i
metode. Resterende dal av studiet består av en masteroppgave på 60 studiepoeng.
Alle studentene starter samlet med felles obligatorisk emne på 15 stp, hvor studentene
gjennom tre uke-samlinger besøker alle de fire lærestedene, og det mellom samlingene gis
undervisning på skype. Utveksling på minimum 30 ECTS til en eller flere av
partneruniversitetene er lagt inn som en obligatorisk del av studieprogrammet. Studentene
kan også velge å gjøre masteroppgaven ved ett annet lærested enn der de ble tatt opp.
Studieprogramansvarlig, studierådgiver, den enkelte student og aktuell veileder for
masteroppgaven setter sammen opp en individuell studieplan i løpet av første semester, og
skal sikre at kravet om minst 30 ECTS mobilitet er tilfredsstilt.

Fakultetets behandling av søknaden
Fakultetet behandlet studieplan i lokalt utdanningsutvalg 5-18, 18. september 2019.
Det er videre fattet dekanvedtak 01. oktober 2018, saksnr 18/02453-1 som lyder slik:
Dekan ved FBA anbefaler utdanningsutvalget ved Nord universitet og rektor om å godkjenne søknad
om akkreditering av Nordisk master i bærekraftig utnyttelse og produksjon av marine bioressurser –
MARBIO - 120 ECTS - med oppstart høsten 2019.

Ved gjennomgang av denne søknad til sentralt Utdanningsutvalg ble det i samråd besluttet at
det fortsatt var behov for ytterligere avklaringer med samarbeidspartnerne (konsortiet) og at
søknaden skulle oppdateres i henhold til dette. Fakultetet har utarbeidet oppdatert søknad og
det er fattet nytt likelydende dekanvedtak 16. januar 2019.
Oppdatert søknad og dokumentasjon er gjennomgått, og legges nå fram til utvalget.

Vurdering av akkrediteringssøknaden opp mot Studietilsynsforskriften
Nedenfor følger vurdering av oversendt akkrediteringssøknad og tilhørende dokumentasjon.
Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning til denne. Veiledningen
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.
Tabellen nedenfor viser kravene i studietilsynsforskriften, vurdering av hvordan
akkrediteringssøknaden oppfyller kravene, og kommentarer til punktene.
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

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

OK

tilhørende forskrifter skal være oppfylt.

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

OK, se kommentar
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§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

(1) (1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar
med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og Samsvar med NKR: OK
studietilbudet skal ha et dekkende navn.
Dekkende navn: OK
(2) (2)Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
relevans for videre studier og /eller arbeidsliv.
Faglig oppdatert: OK
Relevans for videre studier: OK
Relevans for arbeidsliv: OK
(3) (3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–
1800 timer per år for heltidsstudier.

OK

(4) (4)Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.

OK

•

Undervisning/læring/vurderin
g: OK

(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.

Aktiv rolle: OK
(5) (6)Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller
kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.

OK

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

OK

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

OK

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

Ikke relevant

§3-2 Akkreditering av mastergradsstudier
(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

OK

OK
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studietilbudet. Fagmiljøet skal dekke fag og emner som
studietilbudet består av. De ansatte i fagmiljøet skal ha
relevant kompetanse.
(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.
§ 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.

OK

Vurdering av kravene
Størrelse: OK
Kompetansemessig stabilt: OK
Sammensetning: OK

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

Institusjonell utfordring for
Nord universitet.

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
studiet.

OK

(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.

Hovedstilling: 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.

Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK
Krav til kompetansenivå: OK

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

OK

(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.

Ikke relevant

§ 2.5 Utfyllende bestemmelser for fellesgrader
(1) Det skal framgå tydelig hvilke deler av fellesgraden de
ulike samarbeidende institusjonene har ansvaret for, og
det skal foreligge tilfredsstillende rutiner for utvikling og
kvalitetssikring av fellesgraden som helhet.
(2) Delene fellesgraden består av, skal utgjøre en samlet
helhet i samsvar med læringsutbyttet for fellesgraden
(3) Ved akkreditering av en internasjonal fellesgrad skal
deler som tilbys av institusjoner underlagt lov 1. april
2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, tilfredsstille
standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud i
§ 2-1 til § 2-4 i denne forskrift.

Vurdering av kravene
OK

OK
OK

Kommentarer
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering
§ 2.1.(2):
Det bør tydelig fremgå i informasjonen om studietilbudet at det er begrensete valgmuligheter for
studenter med samfunnsvitenskapelig bakgrunn.
Partnerne har gjensidig forpliktet seg til å stille en studieprogramansvarlig og en administrativ
ansvarlig som skal sikre studentene individuell veiledning i starten studiet. Her forutsettes det at
partene kvalitetssikrer at det overordnede læringsutbyttet oppnås.

§ 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 UH-pedagogisk 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.

Vedlegg:
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1. Skriv inn vedlegg her Søknad til Nordisk ministerråd om støtte til utvikling av «Nordisk
master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser.
2. Notat om vitnemål for Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine
bioressurser
3. Studieprogrambeskrivelse Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine
bioressurser – norsk og engelsk
4. Eksempler på vitnemål fra lærestedene i samarbeidet.
5. Emnebeskrivelser
6. Publikasjonsliste 2014-2018 fagansatte.
7. CV-er fagmiljøet tilknyttet programmet ved NORD, UNAK, UGOT og Hólar
8. ERASMUS+ avtaler mellom partnerinstitusjonene
9. Faglige nettverk ved FBA
10. Beskrivelser av faggruppene ved de fire institusjonene (fra web).
11. Akkreditering
12. UGOT – søknad om etablering av Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av
marine bioressurser med studieprogrambeskrivelse.
13. Konsortiumavtale (forslag)
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Høsten 2017 gikk fire utdanningsinstitusjoner sammen om å utvikle en Nordisk master i bærekraftig
utvikling og produksjon av marine bioressurser, forkortet MARBIO. Nordisk ministerråd innvilget
høsten 2017 midler til prosjektet. Konsortiet består av:
• Det naturvitenskapelige fakultet, Göteborgs universitet (UGOT) – Sverige.
• School of business and Science, Universitetet i Akureyri (UNAK) – Island.
• Avdeling for akvakultur og fiskeribiologi, Høyskolen i Hólar – Island.
• Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA), Nord Universitet – Norge.
Dekan ved FBA søker med dette utdanningsutvalget ved Nord universitet og rektor om akkreditering
av MARBIO med oppstart av det første kullet fra og med høsten 2019. Komplett søknad med vedlegg
følger dette dekanvedtaket.
Akkreditering er en forutsetning for å studier i høyere utdanning. Akkrediteringen er basert på
Studietilsynsforskriften fastsatt av NOKUT. Som universitet har Nord rett til selv å akkreditere nye
studier, men de samme kravene til studietilsyn og studiekvalitet gjelder. FBA har derfor utformet
søknad om akkreditering av nytt studium basert på NOKUTS mal og veileder. Søknaden beskriver og
begrunner hvordan studiet Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine
bioressurser oppfyller Studietilsynsforskriften.
FBA meldte studiet inn som del av foreløpig studieportefølje for 2019/20 til universitetsstyrets møte
11.-12. juni 2018, og som del av endelig studieportefølje til universitetsstyrets møte 25. oktober
2018. Søknad om etablering skal behandles i universitetsstyrets oktobermøte. Søknad om
akkreditering behandles i utdanningsutvalget ved Nord universitet i løpet av høsten 2018. Både
foreløpig og endelig studieportefølje, samt denne søknaden om akkreditering er behandlet i UU-FBA.

Drøfting:
Strategisk passer studiet perfekt inn i porteføljen ved FBA og Nord universitet, og bygger opp under
satsingsområdene forankret i institusjonen. En slik master vil både styrke vår fokus på bærekraftig
utvikling av det grønne skiftet, og spesielt fokus på kultivering og høsting av bioressurser fra havet.
Masteren har også en internasjonal dimensjon. Det er heller ingen andre nordiske universiteter som
tilbyr noe tilsvarende.
Om samarbeidet og felles fagområder
Fagmiljøet tilknyttet masteren består av anerkjente nordiske læresteder innen høyere utdanning,
med det marine som felles fagområde. Det gjør at MARBIO supplerer den eksisterende
studieporteføljen hos partnerne som inngår i samarbeidet. Totalt 80 vitenskapelig ansatte er knyttet
til studieprogrammet. Ved FBA består hoveddelen av fagmiljøet av fast ansatte, alle i Bodø.
Partnerne bidrar på korresponderende fagområder som biologi, fiskeri, akvakultur, miljø og
bærekraft.
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Studiet kombinerer tverrfaglig forskning- og utdanningskompetanse innen fire emnegrupper fra fire
ulike utdanningsinstitusjoner i tre ulike nordiske land:
• Biologiske emner, og emner innen akvakultur og fiskeri
• Samfunns-vitenskap og merkantile emner
• Metode og filosofi
• Masteroppgave
Hvert studiested har sin egen faglige profil, som gir studentene en unik vinkling på sitt studieløp. Det
nordiske samarbeidet gir i seg selv en spennende synergi.
Om studiet
Studieprogrammet er en forskningsbasert fellesgrad, der det faglige innholdet er utarbeidet av
vitenskapelige representanter for de nordiske utdanningsinstitusjonene som inngår i samarbeidet.
Gjennom møter og dialog har representantene for samarbeidspartnerne utarbeidet en felles
studieplan, læringsutbytte og studieprogrambeskrivelse.
Studiet er lagt opp som et 2-årig heltidsstudium på masternivå som gir 120 ECTS. Studiemodellen er
vist i tabell 1 under.
Tabell 1. Studiemodell Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser.
Semester
1.semester
Marine bioressurser 15 ECTS + Valgemne 15 ECTS
2.semester
Valgemner 30 ECTS
3.semester/ 4. semester Masteroppgave 60 ECTS
Programmet starter med et obligatorisk emne på 15 studiepoeng der studentene skal ha samlinger
på hvert av studiestedene. Reisekostnadene dekkes av midlene fra Nordisk ministerråd. Dette
fellesemnet bringer studentene sammen både faglig og sosialt, og gir et innblikk i de tre nordiske
partnerlandene, samt de aktuelle lærestedenes fagområder. De resterende 45 studiepoengene i
første studieår utgjør valgemner, der studentene står relativt fritt til å velge mellom emner som tilbys
av de nordiske partneruniversitetene. Det andre og siste studieåret er avsatt til masteroppgave på 60
ECTS.
Opptak og vitnemål
Konsortiet sikter på å ta opp til sammen 20 studenter; fem på hvert studiested. Den institusjonen der
studenten blir veiledet i og skriver masteroppgave, har ansvaret for å utstede vitnemål. I tillegg får
studenten et diplom som viser at graden er et samarbeid mellom de fire partnerne.

Økonomiske konsekvenser:
Studieprogrammet vil inngå i FBAs ordinære utdanningsaktivitet, og finansieres på linje med
fakultetets øvrige bevilgningsfinansierte studieprogram. Vitnemålet utstedes fra det partner-

8/03635-10 Akkreditering av nye studieprogram - Nordisk master i Bærekraftig produksjon og utnyttelse og av marine bioressurser : Vedtak om søknad om akkreditering av MARBIO - Nordisk master i produksjon og utnyttelse av marine bioressurser

lærestedet der studenten har blitt veiledet og bestått masteroppgaven. Det er dermed potensielt
fem vitnemålsgivende masterkandidater fra FBA. I tillegg kommer studiepoengsproduksjon fra
eventuelle studenter som tar valgemner ved Nord.
Prosjektstøtten fra Nordisk Ministerråd skal dekke studentenes reisekostnader knyttet til fellesemnet
i første semester. Øvrige emner samkjøres med emner på MSc i biovitenskap og BSc i biologi, der det
forutsettes kapasitet til ytterligere fem studenter.
Det må imidlertid påregnes ressurser til faglig veiledning tilsvarende fem masteroppgaver. Det må
også påregnes ressurser til administrativ oppfølging av studentene. Partnerne har gjensidig forpliktet
seg til å stille en studieprogramansvarlig og en administrativ ansvarlig som skal sikre Nord universitet
sitt bidrag til den felles opptakskomiteen, vedlikehold og utvikling av studieprogrammet, individuell
veiledning av studentenes studieplan, samt gjensidig oppfølging av partnerne.

Innstilling:
Dekan ved FBA anbefaler utdanningsutvalget ved Nord universitet og rektor om å godkjenne søknad
om akkreditering av Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser
MARBIO - 120 ECTS - med oppstart høsten 2019.

Vedlegg: Søknad om akkreditering - Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse
av marine bioressurser - MARBIO, Vedlegg 1 - NMP-2017-10050-NordicMaster2017Application, Vedlegg 3 - Studieprogrambeskrivelse NO og ENG, Vedlegg 2 - Notat om
vitnemål for MAR-BIO, Vedlegg 4 - Vitnemål og DS_eksempel, Vedlegg 5 - Emnebeskrivelser,
Vedlegg 6 - Publikasjoner ved de fire partnerne, Vedlegg 7 - ALLE CV, Vedlegg 9 - Aktiv
forskning_Internasjonale nettverk_ved de fire partnerne, Vedlegg 11 - Akkreditering UNAK
og UGOT, Vedlegg 12 - UGOT Søknad om etablering, Vedlegg 8 - Erasmus+ avtaler mellom
partnerne, Vedlegg 10 - Om fagmiljøene UGOT, NORD, HOLAR, UNAK, Vedlegg 13 Konsortiumavtale (forslag)
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Vedleggsoversikt
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 forutsetter at de
overordnede bestemmelsene som Styringsordning, Styringsvedtekter, Bestemmelser for
Læringsmiljøutvalg, dokumentasjon på selvakkrediteringsrett etc. lar seg dokumentere fra sentralt
hold ved Nord universitet.
1. Søknad til Nordisk ministerråd om støtte til utvikling av «Nordisk master i bærekraftig
produksjon og utnyttelse av marine bioressurser.
2. Notat om vitnemål for Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine
bioressurser
3. Studieprogrambeskrivelse Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine
bioressurser – norsk og engelsk
4. Eksempler på vitnemål fra lærestedene i samarbeidet.
5. Emnebeskrivelser
6. Publikasjonsliste 2014-2018 fagansatte.
7. CV-er fagmiljøet tilknyttet programmet ved NORD, UNAK, UGOT og Hólar
8. ERASMUS+ avtaler mellom partnerinstitusjonene
9. Faglige nettverk ved FBA
10. Beskrivelser av faggruppene ved de fire institusjonene (fra web).
11. Akkreditering
12. UGOT – søknad om etablering av Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av
marine bioressurser med studieprogrambeskrivelse.
13. Konsortiumavtale (forslag)
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1 Overordnet om studietilbudet
Type studium (kryss av)
Bachelorgradsstudium
o
Høyskolekandidatstudium
o
Kortere
o studium på lavere grad (nivå 6 i NKR) som ikke
fører til en grad
Videreutdanning
o
x

Mastergradsstudium

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
x

Campus-/stedbasert studium

x

Samlingsbasert studium
Desentralisert
o
studium ved annet studiested, oppgi
studiested:
Nettstudium
o
Nettstudium
o
med samlinger

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
X

Heltidsstudium
Deltidsstudium

1.1

Bakgrunnen for akkrediteringssøknaden

Nordisk ministerråd samarbeider om å skape et godt utdannings- og forskningsfellesskap i Norden –
for barn, unge og voksne. Nordisk Master Program ble lansert i 2007, som et av Nordisk ministerråds
satsninger for å fremme høyere utdanning i Norden.
Formålet med Nordisk Master Program er å:
•

Internasjonalisere høyere utdanning gjennom et samspill av nordiske og ikke-nordiske studenter, både fra
og utenfor Europa

•

Utvikle samarbeid mellom nordiske universiteter og høyskoler imellom, samt løse hinder og utfordringer i
organiseringen av felles studieprogram

•

Tilby forskningsbaserte masterprogram av høy kvalitet, basert på eksellense
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•

Utvikle samarbeidet mellom høyere utdanningsinstitusjoner, den nordiske industri og det nordiske
arbeidsliv

•

Oppnå gode resultater hva gjelder studentenes kompetanser og kunnskaper, herunder også hva gjelder
deres nordiske kompetanser og kunnskaper

•

Hjelpe studenter og andre medvirkende aktører til å skape nyttige nettverk

Les mer om Nordisk Master Program på http://www.nordicmaster.org/.
For Nord universitet står internasjonalisering høyt på dagsorden. Høsten 2017 gikk derfor Fakultet
for biovitenskap og akvakultur (FBA) ved Nord Universitet, School of business and science,
Universitetet i Akureyri (UNAK)-Island, Avdeling for akvakultur og fiskeribiologi, Høyskolen i HólarIsland og Det naturvitenskapelige fakultet, Göteborgs universitet (UGOT)–Sverige, sammen om å
søke midler til å utvikle en Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine
bioressurser, forkortet MAR-BIO. Midler til dette ble innvilget fra Nordisk ministerråd høst 2017.
Søknaden er vedlagt (Vedlegg 1).
I Nord universitet overordnede strategi (vedtatt 12.9.17) står følgende:
«Nord universitet er blant de ledende innen forskning og utdanning knyttet til naturressurser. Disse
ressursene bidrar til bærekraftig utvikling av det grønne skiftet og en sterk sirkulær økonomi.
Kultivering og høsting av bioressurser fra havet har sterkt økende oppmerksomhet. Regionen har
spesielt store muligheter for en videre utvikling av akvakultur og annen industriell virksomhet,
næringer som også danner grunnlag for en sterk offentlig sektor. Havets ressursgrunnlag, kombinert
med universitets lokalisering, åpner for internasjonalt samarbeid, både innen forskning og utdanning.
En målbevisst innsamling og utnyttelse av data fra regionens feltlaboratorium styrker dette
konkurransefortrinnet. Kompetansen som bygges ved Nord universitet skal også komme til nytte i
andre deler av verden.».
En nordisk master med fokus på produksjon og utnyttelse av marine bioressurser passer perfekt inn i
Nord Universitet sin strategi. En slik master vil både styrke vår fokus på bærekraftig utvikling av det
grønne skiftet og spesielt fokus på kultivering og høsting av bioressurser fra havet. Masteren har også
en internasjonal dimensjon. Ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) er etablering av felles
masterprogram med universiteter internasjonalt en av målsetningene frem til 2020.
FBA har som mål å drive kunnskaps- og talentutvikling av høy kvalitet innenfor det marine
fagområdet. Fakultetet skal ha en stor faglig tyngde innenfor biovitenskap, herunder akvakultur,
genomikk, marin og terrestrisk økologi, og husdyr. En Nordisk master i bærekraftig produksjon og
utnyttelse av marine bioressurser er dermed svært relevant for FBA og Nord universitet sin strategi,
og bygger opp under satsingsområdene forankret i institusjonen.
Samfunnet har et stort og underutnyttet potensial for produksjon og utnyttelse av marine
bioressurser. Samtidig er det en økende etterspørsel etter marine biobaserte produkter, inkludert
mat, for å støtte en raskt voksende verdens befolkning. Den sentrale rollen til havet og marine
økosystemer for å absorbere CO2 og frigjørende O2 gjør videre utvikling av bærekraftige modeller til
en prioritert oppgave. Foreløpig kommer bare ca. 4% av næringsmidler fra havet, til tross for at
marine proteiner kan produseres mer effektivt og på mer bærekraftig måte, gjennom fiske og
akvakultur, enn proteiner fra landbruk. Videre er sjømat næringsrik og sunn, en rik kilde i høyverdige
proteiner, n-3-fettsyrer, vitamin D, jod, selen og antioksidanter. Dette er anerkjent både av EU og
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FAO, og oppmuntrer til videreutvikling av denne sektoren. For de nordiske landene er akvakultur og
fiskeri ekstremt viktige næringer, og utviklingen av en marin bioøkonomi, ved hjelp av sirkulære og
bærekraftige lokale løsninger, støttes sterkt av Nordisk Ministerråd.
Det foreslåtte nordiske masterprogrammet i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine
bioressurser, MAR-BIO, er et forskningsbasert masterprogram hvor vi tar sikte på å kombinere
kompetanse fra de nordiske landene for å utdanne neste generasjon fagfolk innenfor området
sirkulær økonomi. Denne oppgaven krever en dyp og sammenhengende integrasjon av biologiske,
miljømessige, sosiale, juridiske og fysiske planleggingsaspekter, som kun er mulig hvis flere nordiske
land går sammen.
Nåværende konsortium vil kombinere inter- og tverrfaglig forskning og utdanning på akvakultur, og
samle kompetanse innen marin fisk, skalldyr og algebiologi, havforskning, sivilrett, statsvitenskap,
næringsliv og økonomi ved Universitet i Gøteborg; Nord universitet, Bodø, med fokus på
fiskeernæring, fiskefysiologi, fiskemikrobiota, marin økologi og epigenetikk for å studere akvakultur
og dens miljøinteraksjoner; Hólar høyskole med kompetanse i bærekraftig fôrutvikling, vannkvalitet i
akvakultur, ferskvannsbiologisk mangfold og økologi og fiskeadferd; samt Universitetet i Akureyri
School of Business and Sciences som tilbyr forskning og utdanning innen næringsliv, fiskerivitenskap
og bioteknologi med fokus på styringssystemer, verdikjeder, markedsføring og næringsliv, kommunal
planlegging samt marin bioteknologi og matvitenskap.
I tillegg har konsortiet etablert samarbeid med et ledende amerikansk universitet, University of New
England (UNE), Maine, USA, som starter et parallelt masterprogram in «Ocean Food Production». Det
er planlagt felleskurs, studentutveksling og lærermobilitet mellom vårt planlagte masterstudium og
UNE.
Tverrfaglig tilnærming er et virkelig innovativt aspekt ved MAR-BIO-programmet, og det er
internasjonalt anerkjent at det er mangel på internasjonale utdanningsprogrammer som ser mer
omfattende og tverrfaglig på samspillet mellom fisk, akvakultur og produksjon av marine
bioressurser. Dette og den økende interessen fra nordisk, europeisk og internasjonale perspektiver
innen sirkulær marin økonomi og blå vekst, vil sikre at MAR-BIO programmet tiltrekker både
nordiske, europeiske og internasjonale studenter interessert i disse spørsmålene og i tverrfaglige
metoder og tilnærminger til forskning.
Konsortiet har hatt to møter for å planlegge mastergraden. Ett møte i København 15.-16. mars 2018,
og ett møte på Kristineberg, Göteborgs universitet sin biologiske feltstasjon 15.-16. april 2018. Neste
møte er planlagt i midten av desember 2018. Deltagere på møtet har vært sentrale personer fra alle
4 samarbeidspartnere: Koordinator for programmet professor Kristina Sundell, Insitutionen för
biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet; Prodekan for utdanning førsteamanuensis Marit
Bjørnevik, ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord Universitet; Førsteamanuensis
Ögmundur Knútsson ved senter for fiskerivitenskap, Universitetet i Akureyri; og professor Helgi
Thorarensen, Avdeling for akvakultur og fiskebiologi, Hólar University College. I tillegg har
administrative og eller faglige ressurser fra de fire institusjoner deltatt. Fra FBA har i tillegg til Marit
Bjørnevik, professor og faggruppeleder akvakultur, Mette Sørensen, deltatt på et av møtene.
Studieplanen ble behandlet i lokalt utdanningsutvalg ved FBA i møte 5-18 den 18.9 2018.
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2 § 2-1 Forutsetninger for akkreditering
2.1

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.

Studiet er ikke underlagt rammeplan eller beskyttet tittel.
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).
Sverige har et eget organ tilsvarende NOKUT, som heter Universitetets Kansler Embetet (UKA). Deres
kvalitetssikringssystem er for tiden under endring og forbedring, noe som vises i utredningen fra
UKA: «Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning Redovisning av ett
regeringsuppdrag1.»
På Island ligger kvalitetssikringssystem for høyere utdanning under «The Ministry of Education,
Science and Culture». Det er gitt ut en egen håndbok kvalitetssikring for høyere utdanning. Quality
enhancement handbook for Icelandic higher education2, 2017.
I tillegg til nevnte forskrifter, kommer:
• Forskrift om krav til mastergrad, av 1. desember 2005, sist endret 10. juni 2015.
Her stilles krav til selvstendig arbeid (§ 6): «I mastergrad etter § 3 og § 5 skal det inngå
selvstendig arbeid av et omfang på minimum 30 studiepoeng». Kravet er ivaretatt ved en
masteroppgave på 60 studiepoeng. I læringsutbyttet for masteroppgaven fremgår det at kravet
til «forståelse, refleksjon og modning» i det selvstendige arbeidet er oppfylt.
•

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

Her reguleres blant annet krav til graden master, samt vitnemål.

1

http://www.uka.se/download/18.67f90ad11593fd0dd2d902ad/1487841858629/rapport-2016-09-30-nationellt-systemkvalitetssakring-hogre-utbildning.pdf.

2

https://en.rannis.is/media/gaedarad/Final-for-publication-14-3-2017.pdf
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2.1.1

Opptakskrav

Opptakskravet er regulert av § 3.Krav til mastergrad av 120 studiepoengs omfang. Lovverket tilsier at
opptak til en mastergrad krever bachelorgrad eller tilsvarende.
Opptaket er også regulert av Forskrift om opptak til høgre utdanning.
Aktuelle søkere kan søke opptak til MAR-BIO ved alle 4 studiesteder, og opptaket skjer lokalt på hvert
studiested. Søkerne kan søke til flere av studiestedene. Det vil si at søkere som ønsker å starte dette
studiet i Bodø, søker direkte til Nord universitet etter gjeldende søknadsfrister: 15. april for norske
søkere, 1. april for søkere fra EU. Studiet starter da i august samme år. For opptaket til høsten 2020,
vil studiet åpnes for internasjonale studenter utenfor EU, da med gjeldende søknadsfrist, p.t. 1.
desember.
Et normalt studieår vil starte rundt 15 august og vare til 15 desember i høstsemesteret, mens
vårsemester varer fra 5. januar til 30. juni. Masteroppgaven kan fordre at studenten jobber også på
sommeren mellom 2. og 3. semester. Selve masteroppgaven er planlagt ferdigstilt 15. mai i 4.
semester.
Jf. Forskrift om opptak til høgre utdanning § 2-2.Utanlandsk utdanning, første ledd, er søkere med 3årig videregåande utdanning fra de andre nordiske landene kvalifiserte for opptak uten tilleggskrav i
norsk når den videregåande utdanninga gir generelt opptaksgrunnlag til universitet og høgskoler i de
respektive land.
Opptakskravet til Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser er:
•
•
•

Relevant Bachelorgrad (180 ECTS) innen biovitenskap eller samfunnsvitenskap.
Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på minimum C i
opptaksgrunnlaget.
Motivasjonsbrev som lastes opp i søknadsweb innen gjeldende frister.

De ulike landene har ulik karakterskala; På Island tilsvarer et laudabelt resultat 7 (av 10), i Sverige
«Godkjent», og i Norge minst C.
Søkeren også må skrive et motivasjonsbrev der det framgår hvorfor søkeren ønsker å opptak til
studiet. Søkerens motivasjon for studiets læringsutbytte og utvekslingsordninger, søkerens faglige
bakgrunn og framtidige karriereplaner vil bli vektlagt. Søkere utenfor Norden må dokumentere
engelskkunnskaper i henhold til gjeldende prosedyrer ved Nord.
Alle søknadene om opptak behandles av en opptakskomité, bestående av studieprogramledere ved
hver institusjon. Komiteen vurderer søkernes bachelorgrad, motivasjonsbrev og karakterer, i nevnte
rekkefølge. Målet er å ta opp fem studenter ved hvert studiested, slik at veilederkapasiteten på
masteroppgavene kan fordeles. Det er også et mål å sikre en tverrfaglig bredde i studentmassen.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall plasser, skal søkerne rangeres etter følgende
kriterier:
1. Motivasjonsbrev
2. Karaktergjennomsnitt på bachelorgraden, eventuelt for emnene som inngår i søkernes faglige
fordypning.
3. Tverrfaglig sammensetning av studiekullet.
10

18/03635-10 Akkreditering av nye studieprogram - Nordisk master i Bærekraftig produksjon og utnyttelse og av marine bioressurser : Søknad om akkreditering - Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser - MARBIO

MAR-BIO er tverrfaglig og ønsker å ta opp studenter både med biologisk og samfunnsfaglig bakgrunn.
Dette gir grunnlag for å kunne se «Bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser» fra
andre synspunkt enn det biologiske om fangst av fisk eller produksjon av oppdrettsarter. Men også
hvordan en slik produksjon har betydning for arbeidsplasser i lokalsamfunnet, arealplanlegging,
omdømme, forurensingsaspektet med mere.
Konsortiet har diskutert hvorvidt studiet skal ha egne studieretninger innen biovitenskap og
samfunnsvitenskap, med ulike opptakskrav. Dette ville gjort studieløpet mer tydelig for de studenter
som ønsker å ta en henholdsvis samfunnsfaglig eller biologisk retning. Konsortiet har gått tilbake på
denne ideen, da den tverrfaglige sammensetningen av studenter vil berike læringsmiljøet og
indirekte er en del av læringsutbyttet. Konsortiet ønsker derfor like opptakskrav uavhengig av
søkerens bachelorgrad og spesialiseringsretning i masteren.
Dette medfører at studenter uten de riktige forkunnskapene får tilbud om studieplass. Vi tenker her
spesielt innen de biologiske emner, f.eks. Evolusjonær genetikk eller RNA- biologi. Det er ikke alle
emner ved FBA der biologiske forkunnskaper er nødvendig. Denne utordringen kan dermed løses ved
at forkunnskaper beskrives for de emner der det er påkrevd, og at studenter med
samfunnsvitenskapelig bakgrunn informeres om at det hos enkelte partnere (f.eks. Nord) er mindre
valgfrihet i emneporteføljen. Søkeren må dermed påregne å ta større deler av studiet ved et av
partneruniversitetene som tilbyr større bredde innafor samfunnsvitenskap.
Et laudabelt resultat fra bachelorgraden, spesifisert som gjennomsnittskarakter på C i
opptaksgrunnlaget er definert som en forutsetning for opptak. Grunnen er at et masterstudium er
krevende og fordrer en viss teoretisk forståelse. Et laudabelt resultat fra bachelorgraden er med på å
sikre dette.
Søkere utenfor Norden må dokumentere sine engelskkunnskaper jf. opptaksforskrften ved Nord.
Studiet går på engelsk, og det er derfor nødvendig å sikre at studentene har tilstrekkelige
engelskkunnskaper. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 4-1.Opptakskrav,
fjerde ledd, blir søkere med utenlandsk utdanning som opptaksgrunnlag vurdert etter gjeldende
nasjonale kriterier og retningslinjer gitt av blant annet Samordna opptak og NOKUT. Søkere med slik
bakgrunn må også tilfredsstille krav til språkkunnskaper i henhold til forskrift om opptak til høgre
utdanning § 2-2.
Gjennom motivasjonsbrev vil det være lettere å sikre en god bredde i studentmassens interesse,
sikre større tverrfaglighet i studentsammensetningen, samt at tverrfagligheten i seg selv gir
studentene ny kunnskap, perspektiver, læring og senere nettverk innen ulike fagdisipliner.

2.2

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

Studieprogrammet er en fellesgrad som inngår i studieporteføljen hos alle de fire partnerne. Alle fire
studiestedene annonserer studieprogrammet på egne hjemmesider. Studieprogrambeskrivelse
publiseres på nord.no, og denne informasjonen ligger i vedlegg 3 på norsk og engelsk. I tillegg til at
de er utarbeidet en felles webside som forklarer studiet mer i detalj. Se https://swemarc.gu.se/MARBIO. Denne driftes av UGOT. Studenten søker opptak til ett av lærestedene. Utveksling på minimum
30 ECTS til en eller flere av partneruniversitetene er lagt inn som en obligatorisk del av
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studieprogrammet. Studenten kan velge å gjøre masteroppgaven ved ett annet lærested enn der de
ble tatt opp.
Hvert studiested plikter å ha en egen studieprogramleder som har ansvar for programmet på sitt
studiested. Studieprogramleder/studierådgiver, den enkelte student og aktuell veileder for
masteroppgaven, setter sammen opp en individuell studieplan. Dette gjøres i løpet av første
semester, og skal sikre at kravet om minst 30 ECTS mobilitet er tilfredsstilt. Her vil det være viktig å
veilede studenten til valgemner som støtter opp om masteroppgaven, og som studenten har
forkunnskaper for.
På 3. og 4 semester skal studenten gjøre sin 60 ECTS masteroppgave. Tematikken kan være selvvalgt,
men studenten kan delta i finansiert forskningsprosjekter ved de respektive studiesteder, eller i
samarbeid med relevant industri eller forvaltning. Studenten kan også gjøre en helt eget selvstendig
studie innenfor programmets fagområde.
Tabell 1 gir en grov oversikt over studieprogrammet. Tabell 2 og Tabell 3 gir eksempel på to ulike
studiescenarier.
Tabell 1 Studiemodell Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser

Semester
1.semester
2.semester
3.semester/ 4. semester

Marine bioressurser 15 ECTS + Valgemne 15 ECTS*
Valgemner 30 ECTS
Masteroppgave 60 ECTS

*Ett av emnene som velges bør være et metodeemne.

Tabell 2 viser hvordan en student starter i Bodø, kan reise til Akureyri og spesialisere seg i
fiskeribiologi og prosessering av fisk 2.semester, for deretter å kunne ta masteroppgave enten i Bodø
eller på Akureyri.
Tabell 2 Forslag til studiemodell for student som starter i Bodø, og ønsker å spesialisere seg innen fiskeribiologiske ressurser

Studiested
Bodø

Emne
Marine
bioressurser 15
ECTS

2.semester
30 ECTS

Akureyri

Fisheries
biology 15 ECTS

3.semester/ 4.
semester
60 ECTS

Bodø

Masteroppgave
60 ECTS

1.semester
30 ECTS

Emne
Scientific
Communication and
Research method 10
ECTS
Processing Technology
15 ECTS

Emne
Ecotoxicology 5 ECTS

Tabell 3 viser muligheter for en student som er spesielt interessert i styring av miljø i økosystemer.
Han/hun starter i Bodø, og reiser deretter 2.semester enten til Akureyri og spesialiserer seg i styring
av de marine og kystnære økosystem i Arktis, eller drar til Gøteborg å spesialisere seg i styring av de
marine og kystnære økosystem knyttet opp mot EUs lovverk. Styring av de marine og kystnære
økosystem er et kritisk problem på grunn av det økende presset av aktiviteter som akvakultur og
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fiske, men også shipping og oljeboring - press som vil bli forverret av globale klimaendringer. En slik
spesialisering fordrer hovedveiledning av masteroppgaven enten ved Universitetet i Gøteborg eller
Akureyri.
Tabell 3 Forslag til studiemodell for student som starter i Bodø og ønsker å spesialisere seg innen styring og jus i marine
økosystem enten Universitetet i Akureyri eller Universitetet i Gøteborg-

Studiested
Bodø

Emne
Marine
bioressurser 15
ECTS

2.semester
30 ECTS

Akureyri

Environmental
Governance in
the Arctic
15 ECTS

Eller 2.semester
30 ECTS

Gøteborg

3.semester/ 4.
semester
60 ECTS

Akureyri/Gøtebo
rg/ Bodø

MAR460
European
Marine
Directives and
Policies - an
Interdisciplinary
Perspective
15 ECTS
Masteroppgave
60 ECTS

1.semester
30 ECTS

2.2.1

Emne
Scientific
Communication
and Research
method 10 ECTS
Environmental
Law and
Biodiversity
15 ECTS

Emne
Special curriculum 5
ECTS eller Praksis I
akvakulturnæringen
5E CTS

ES2611
Environmental
management
systems
15 ECTS

Felles obligatorisk emne, «Marine bioressurser», 15 ECTS

Alle studentene starter med et felles obligatorisk hybrid-emne «Marine bioressurser» (15 ECTS)
første semester. I dette emnet skal studenten gjennom tre uke-samlinger besøke alle de fire
studiestedene for å få innblikk i mangfoldet innenfor marine bioressurser, samt få nok kunnskap til at
de kan velge retning på masteroppgaven. I mellom samlingene vil det bli gitt undervisning på Skype.
Reiser i forbindelse med det obligatoriske emnet dekkes av prosjektmidlene fra Nordisk ministerråd,
som har en varighet på 3 år fra først opptak 2019. Dette emnet vil binde sammen studentene i en
felles læringsmiljø og tenkemåte rundt produksjon og utnyttelse av marine bioressurser.
2.2.2

Valgemner utgjør 45 ECTS

I tillegg til det obligatoriske emne på 15 ECTS, må alle ta 45 ECTS valgemner i løpet av studiet. Alle
studentene anbefales å ta et metodeemne på masternivå i løpet av studiet, og ulike varianter av
dette tilbys ved alle fire partneruniversitetene. Studentene kan velge mellom fagområder som
grunnleggende biologi, økologi, fysiologi; akvakultur; fiskeri og prosessering; oseanografi; lover;
vitenskapelige metoder og filosofi. Tabell 4 gir en oversikt over antall og andelen emner innen hvert
av disse områdene.
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Tabell 4. Antall valgemner som tilbys i hver kategori

Fagområde
Biologisk fag, oseanografi, økologi, fysiologi
Akvakultur
Fiskeri og prosessering
Fiskeriøkonomi
Samfunnsfag: Jus, miljørett, turisme, bærekraft
Metode og filosofi
Total

Antall emner

% av emneutvalget

27
6
5
3
7
4
52

56 %
11 %
10 %
6%
13 %
7%
100 %

Totalt tilbyr programmet mer enn 50 ulike valgemner fordelt på de fire lærestedene (Tabell 5).
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Tabell 6 gir en oversikt over de individuelle valgemner som tilbys av de fire partner- lærestedene i
studieprogrammet.
Tabell 5: Samarbeidspartnernes bidrag til studiet i form av valgemner.

UGOT (Gøteborg)
UNAK (Akureyri)
HÓLAR (Holar)
NORD (Bodø)

24
6
9
13
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Tabell 6: Oversikt over valgemner ved de fire lærestedene

UGOT

UNAK

HÓLAR

NORD
• Vitenskapelig
kommunikasjon og
forskningsmetode

Biovitenskapelige
emner

Samfunnsvitenskapelige
emner

Biovitenskapelige
emner

• Development
of Aquaculture

• BIO Marin
biodiversitet

• ES2616
Miljøvetenskapelige
metoder – en
fordjupning

• Processing Technology

• Evolutionary
Ecology

• Akvakultur

• Behavioural
Ecology

•
Akvakulturernæring

• Developmental
Biology of fishes
and larviculture

• Helse hos akvatiske
oppdrettsorganismer

• BIO283 Naturvård
I vattenmiljøer
• Bio408
Introduktion til
ekofysiologi –
vakster och djur
• BIO430
Ekotoxsikologi med
eksotisk inriktning
• BIO435
Ekotoxsikologi med
fysiologisk inriktning
• BIO451
Eksperimentell
marin økologi.
• BIO458 Havets
primørprodusenter.
• BIO484 Marine
djur. Jamførande
fysiologi og
tillampningar inom
vattenbruk.

• GM0615 Corporate
Social responsibility in
Event and Tourism
• HRS530 Havmiljørett
• MAR Haven i
forandring, historiske
trender och manniskans
påverkan.
• MAR440 Marint
projekt – från ide till
handling.
• MAR460 EU:s marina
direktiv och policy – ett
interdiciplinært
perspektiv.
• MAR461 Relationen
hav-samhalle; historisk
perpektiv, dagens
situation och framtidens
utmaninger.

• BIO560 Zoologisk
ekofysiologi ur ett
klimaperspektiv.

• MAR462 Blågrøn
økonomi og hållbart
nyttjande av marine
resurser.

• BIO566 Ekologi og
fiskevård i rinnande
vatten

• ES2611
Miljøledningssystem

• MAR210
Biogeokemiska
kretslopp I havet.

• ES2614
Resurseffektivitet –
energi, materialfløden
och ekosystemtjænster.

• MAR450 Kemisk
forlopp i havet.

• Food Sciences
• Icelandic Fishing
Industry
• International Fisheries
• Economics and Global
Fisheries Value chain
• Fisheries Resources

Samfunnsvitenskapelige
emner
• Environmental
Governance in the Arctic
15 ECTS
• Environmental Law
and Biodiversity
15 ECTS

• Methods of
Scientific
Research

• Evolusjonær
genetikk
• Akvagenomikk og
bioinformatikk

• Topics in
Aquatic Biology

• Fiskefysiologi

• Research in
Aquatic Biology

• Biofysiske
interaksjoner

• Literature
study in Aquatic
Biology

• Funksjon og
stabilitet i
økosystemer

• Statistics using
R

• RNA-biologi
• Fiskekvalitet og
mattrygghet
• Special Curriculum
5 og 10 ECTS

• ES2423 Fallstudiekurs i
hållbar utveckling•
ES2610 Tillampad
miljørett
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Tabell 11 gir en oversikt over hvilke vurderingsformer som inngår i valgemnene.
2.2.3

Masteroppgave

I løpet av første semester velger studenten tema for masteroppgave. Gjennom det obligatoriske
samlingsbaserte 15 ECTS emnet, gjøres studenten kjent med mulighetene ved hvert lærested, og kan
på det grunnlaget gjøre valget om masteroppgaven. Masteroppgaven kan velges fritt fra alle 4
partnerinstitusjoner, men vil være begrenset ut i fra studentenes faglige bakgrunn og forkunnskaper.
Alle studenter vil få to veiledere på oppgaven, fra ulike partnerinstitusjoner. Studenten vil ha base
der hovedveileder er tilhørende.
2.2.4

Vitnemål

Utstedelse av vitnemål er regulert i Lov om universiteter og høyskoler, § 3-11. Vitnemål og i Forskrift
om studier og eksamen ved Nord universitet, § 12-1. Vitnemål.
Studieprogrammet er en Fellesgrad mellom fire institusjoner, der kandidatene har tatt emner ved
minst to av institusjonene. Vedlegg 2 er et notat som omhandler vitnemål og begrepet «fellesgrad».
I følge Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, § 12-1. Vitnemål, må minst 30
studiepoeng være avlagt ved Nord universitet3, før vitnemål kan utstedes. Dvs. at en student kan få
utstedt flere nasjonale vitnemål på denne fellesgraden, dersom et minimum på 30 sp er avlagt ved
hver av partneruniversitetene.
I følge Lov om universiteter og høyskoler, § 3-11. Vitnemål, skal det ved utstedelse av vitnemål for
grader som gis i samarbeid med andre norske eller utenlandske institusjoner (fellesgrader), fremgå
av vitnemålet at utdanningen er gitt i samarbeid med andre institusjoner. På vitnemålet vil det
framgå at utdanningen er gitt i samarbeid med andre institusjoner, slik at kravet i Universitet- og
høyskolelovens § 3-11, fjerde ledd, er oppfylt. I tillegg vil studentene få et diplom som viser at dette
er en fellesgrad mellom UGOT, Nord, HÓLAR og UNAK. Vedlegg 3 viser eksempler på vitnemål og
diploma supplement fra de ulike lærestedene.
Vi mener at programbeskrivelsen med tilhørende emnebeskrivelser tilfredsstiller kravet til
informasjon om studietilbudet.

3

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-22-1197/KAPITTEL_12#KAPITTEL_12 , punkt 6.
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3 § 2-2 Krav til studietilbudet
3.1

3.1.1

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

Navnet på studieprogrammet, Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine
bioressurser (engelsk Nordic master in Sustainable Production and Utilization of Marine
Bioresources), gjenspeiler det faktiske innholdet i programmet. Navnet gjenspeiler at det er en
mastergrad, at det er en fellesgrad innenfor et nordisk samarbeid, og dekker gradens sentrale
fagområder. Til sammen gir navnet studenter, arbeidsgivere og samfunnet for øvrig en god forståelse
av flere dimensjoner av studiet.
Programmet er en fellesgrad der 4 universitet/høgskole bidrar inn, hver med sine spesialiseringer og
faglige fokus. I arbeidet med MAR-BIO ønsket konsortiet at studentene skulle få kunnskap om marine
bioressurser generelt, og spesielt innen akvakultur og fiskeriressurser, samt kjennskap til viktige arter
både innen akvakultur og fiskeri. Likeså kunnskap om økonomisk betydning av marine bioressurser
både for store og små lokalsamfunn, og kunnskap om hvordan man gjennom styring av marine
økosystem kan tilrettelegge for bedre utnyttelse av marine bioressurser. Ferdigheter innen
forskningsmetoder og design av forskning, kritisk tenking, og evne til muntlig og skriftlig
kommunikasjon, er også viktige læringsutbytter i studiet.
Tabell 7: Læringsutbytte til MAR-BIO i relasjon til NKR – nivå 7.

NKR

MAR-BIO

Kunnskap
• 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

Kunnskap
Etter fullført MAR-BIO programmet vil kandidaten:
• ha inngående kunnskap til det bredere
perspektivet på bærekraftig produksjon og
utnyttelse av marine bioressurser, spesielt innen
akvakultur og fiskeri.
• ha grundig innsikt i teori om bæreevne og
økonomiske verdiskaping av marine bioressurser.
• har inngående kunnskap til vitenskapsteorier og
metoder innenfor feltet marine bioressurser
• Kunnskap om prosjektbeskrivelser, design,
teambygging

Ferdigheter
• 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

Ferdigheter
Etter fullført MAR-BIO program er det forventet at
kandidaten kan
• Bruke relevante metoder for forsknings- og
utviklingsarbeid på en uavhengig måte
• gjennomføre et uavhengig, begrenset forskningseller utviklingsprosjekt i samsvar med gjeldende
normer for forskningsetikk
• presentere tilegnet kunnskap innen marine
bioressurser samt egne analyser og syntese, både
muntlig og skriftlig
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• kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset
forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning
og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
Generell kompetanse
• 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

3.2

3.2.1

Generell kompetanse
Etter fullført MAR-BIO program er det forventet at
kandidaten kan
• analysere og kritisk håndtere informasjonskilder og
bruke dem til å strukturere og formulere
vitenskapelige argumenter
• Vurder fakta fra ulike kilder, diskutere dem og ta
stilling til fordeler og ulemper med ulike teorier
• kommunisere faglige problemstillinger, analyser og
konklusjoner både med spesialister og allmennheten

Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
Faglig oppdatering

Slik holder FBA studietilbudet faglig oppdatert:
FBA avholder jevnlig eksterne panelvurderinger av sine studieprogram. 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. 4
Flere av våre fagfolk har forskningssamarbeid med industrien, det kan være oljenæring, fiskerinæring
og oppdrettsnæring (LoVe, Fangstbasert akvakultur etc). Vi er også involvert i større
forskningsprosjekter med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere innen blant annet mikroog makroalger. FBA har 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.
Våre 3 samarbeidspartnere i MAR-BIO er også aktive mot samarbeid med næringslivet og mot andre
forskningsinstitusjoner i innland og utland. Og vil evne å holde studieprogrammet oppdatert mot de
endringer som skjer i samfunnet innenfor tema bioressurser.

4

For innblikk i dette, har vår bachelor i dyrepleie nettopp hatt eksternt panelvurdering.
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I tillegg er det planlagt ekskursjoner til lokalt næringsliv i de respektive land, tilknyttet tema marine
bioressurser. Dette er en god måte å sikre at studentene oppdateres med hensyn på ny utvikling og
prosesser innen marine bioressurser.
3.2.2

Relevans for arbeidslivet

Våre ferdige kandidater kan fylle ulike roller i samfunnet. Avhengig av spesialisering vil kandidatene
være godt kvalifisert for stillinger som biologisk controller, fiskebiologi og marinbiolog innen
oppdretts- og fiskerinæringen.
Forsker og utvikler innenfor offentlig forskning og privat næring som jobber med produksjon og
utnyttelse av bi-råstoff fra sjømatproduksjon, slik som utnyttelse av marint fett og protein. Mest
kjent i dag er eksemplet tran og omega-3 som i dag utgjør et milliardmarked verden over. Forsker og
utvikler innen produksjon og utnyttelse av tang og tare som fôr til fisk og husdyr og helseprodukter
for mennesker, utnyttelse av marine produkter til kosmetikk, legemidler osv.
Økolog og naturforvalter hos statlig forvaltning og konsulentfirma. Rådgiver/konsulent ved statlige
kontorer slik som fiskeridirektoratet og fylkeskommunen, her det er behov for å bredere tilnærming
til planlegging og utredning av fiskeri og oppdrettsnæringens plass i samfunnet.
I tillegg til å være relevant for arbeidslivet, vil kandidatene etter en fullført Nordisk master i
bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser, avhengig av fagbakgrunn, kunne
kvalifisere til å gå videre med en Ph.D. i akvatisk biovitenskap ved Nord universitet, eller tilsvarende
Ph.D.- utdanninger ved Universitetet i Akureyri og Göteborgs universitet. Kandidater vil også kunne
kvalifisere for doktorgradsløp ved andre institusjoner i Norge eller utlandet for eksempel University
of Münster, Faculty of Biology. Tverrfaglige forskningsinstitusjoner slik som for eksempel
matforskningsinstituttet NOFIMA er også aktuelle steder å gå videre på en PhD for våre kandidater.
3.2.3

Rekrutteringsgrunnlaget

Dette er den første master av sitt slag i Norden. Det er stort fokus i samfunnet på det «grønne
skiftet» og vi tror at mange unge mennesker er interessert i å finne sin fremtidige arbeidsplass
innenfor dette feltet. FBA tilbyr en master i biovitenskap i dag, og opptaket til denne var i de første år
dominert av kvotestudenter fra utlandet. I de senere år har vi hatt høy rekruttering i fra egne rekker,
og det tas opp mellom 15 og 20 studenter på programmet. Vi tror at potensialet til opptak på master
vil øke fremover ettersom antallet studenter på våre bachelorprogram har hatt en stor økning. Men
MAR-BIO vil også kunne rekruttere studenter fra hele verden ettersom undervisningsspråk er
engelsk.

3.3

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. I tillegg kommer selvstendig arbeid med egen
masteroppgave. Her inngår innsamling av materiale, analysearbeid, statistisk bearbeiding av data og
skriving av masteroppgaven. Tabell 8 gir oversikt over forventet arbeidsmengde.
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Tabell 8. Oversikt arbeidsomfang gjennom 2- årig master i MAR-BIO

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

1.semester
120
30

2.semester
120
30

3.semester

450

450

200
450
150

200
800

200
800

800

4.semester

700
100
800

Undervisningen på MAR-BIO vil ha forelesninger ukentlig i noen emner, og være samlingsbasert i
andre. Normalt beregnes ca. 50 timer organisert undervisning på ett 10 studiepoengs masteremne.
Også emnene på MAR-BIO legger opp til dette som norm i timetallet for organisert undervisning.
Dette gir at studentene vil ha ca. 150 timer, tilsvarende fire fulle uker, med organisert undervisning
per semester. Resten er satt av til egenarbeid. Et unntak er det obligatoriske fellesemnet i første
semester der studentene vil delta på ekskursjoner til lokalt næringsliv og få presentasjoner fra det
enkelte studiesteds forskningsprofiler. Her vil nok organisert undervisning få et større timetall. 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. 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. Siste semester brukes til å statistisk bearbeide innsamlet materiale og skrive
rapport (masteroppgaven).
Totalt gir dette et arbeidsomfang på ca. 800 timer per semester. Innholdet i programmet, derunder
omfanget av emnene, er forsøkt tilpasset slik at en student som legger denne mengden tid inn i
studiene sine skal kunne gjennomføre programmet. Arbeidsomfanget er tilpasset studietilbudets
profil og læringsutbytte. Vi vet av studentundersøkelser at det er stor variasjon i arbeidsmengden
som legges i studiehverdagen, men jevnt over er masterstudentene en engasjert gruppe med
betydelig lavere strykprosent enn studenter på laveregrads-studier.
Vi mener at arbeidsomfanget og innholdet i studiet er tilpasset studietilbudets LUB som beskrevet i
kap. 3.4.

3.4

Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en
aktiv rolle i læringsprosessen.
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3.4.1

Studietilbudets innhold og oppbygging skal være tilpasset LUB

Tabell 9 viser studiets studieplan, er det framgår hvilke emner som er obligatoriske og ikke.
Tabell 9 Studiemodell for Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser med obligatoriske
emner og valgemner.

Semester
1.semester
2.semester
3.semester/ 4. semester

Marine bioressurser 15 ECTS
Valgemne 15 ECTS*
Valgemner 30 ECTS*
Masteroppgave 60 ECTS

Obligatorisk
Valgemne
Valgemne
Obligatorisk

*Ett av emnene som velges bør være et metodeemne.

MAR-BIO er interdisiplinært, og inkluderer både biologi/naturvitenskap (biologi, kjemi, oseanografi),
teknologi (marin, akvakultur og bioteknologi) og samfunnsvitenskap (samfunnsøkonomi, lover,
politikk og formidlingsvitenskap) og metode. LUB viser studiets tverrfaglighet. Tabell 7 viser hvor LUB
treffer NKRs deskriptorer nivå 7 på programnivå. Innenfor egen spesialisering vil studentene oppnå
dyp innsikt gjennom valgemner og masteroppgavens tema. Samtidig er det et mål for programmet at
studentene skal få en bred forståelse for hvordan utnyttelse av marine bioressurser har betydning for
kystsamfunnet, samtidig som de lærer om de ulike biologiske aspekter rundt oppdrett, fangst og
produksjon av marine bioressurser.
Under følger 3 eksempler på hvordan studietilbudets innhold er tilpasset LUB:
Eksempel 1:
Som LUB viser gir programmet «inngående kunnskap om det bredere perspektivet på bærekraftig
produksjon og utnyttelse av marine bioressurser». Dette oppnås spesielt gjennom det obligatoriske
fellesemne «Marine bioressurser», men også gjennom masteroppgaven.
Eksempel 2:
Alle studentene må ta ett metodeemne på masternivå i løpet av studiet for å sikre kunnskap og
ferdigheter innen forskningsmetode, design og statistikk. Studentene må sette seg inn i
forsøksdesign, de lærer å analysere 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 kunnskap om vitenskapelige metodikk øke bevisstheten når en skal sette
seg inn i nye fagområder. Sammen med masteroppgaven vil dette gi et av læringsutbyttene som er
«har inngående kunnskap om vitenskapsteorier og metoder innenfor feltet marine bioressurser»
Eksempel 3:
Et av læringsutbyttene under ferdigheter er: «Kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser
og konklusjoner både med spesialister og allmennheten». Gjennom studieprogrammet vil
studentene få trening i muntlige presentasjon og kommunikasjon i flere av emnene. Kommunikasjon
og muntlig formidling er en viktig del av masterstudenters læring. Deltakelse i faglige debatter,
samfunnsdebatter og ytringer er en viktig for det norske (og nordiske) samfunn. Men også det å
kunne videreformidle eget fagfelt til fagfeller og andre i samfunnet.
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Oversikt over valgemnene som tilbys er listet i
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Tabell 6. Vedlegg 5 inneholder emnebeskrivelser for emnene. De valgbare studiepoeng kan velges
mellom alle emnene som inngår i graden.
Emnene kan med fordel deles inn i fire hovedkategorier:
• Biologiske emner og emner innen akvakultur og fiskeri;
• Samfunns-vitenskap og merkantile emner
• Metode og filosofi
• Masteroppgaven.
Tabell 10 viser hvordan læringsutbyttet i studiets 4 hovedkategorier støtter opp om og ivaretar
læringsutbyttet på programnivå.
Tabell 10: Oversikt over hvordan læringsutbyttet på programnivå er i varetatt i emnene i programmet

Emnegruppe
Oligatorisk
emne: Marine
Bioressurser

Biologiske
emner, og
emner innen
akvakultur og
fiskeri

Samfunnsvitenskapelige
og merkantile
emner

Kunnskap
(kandidaten…)
• ha inngående
kunnskap om det
bredere perspektivet på
bærekraftig produksjon
og utnyttelse av marine
bioressurser, spesielt
innen akvakultur og
fiskeri.
• ha et grundig innblikk i
teori om bæreevne og
økonomiske
verdiskaping av marine
bioressurser.
• ha inngående
kunnskap om det
bredere perspektivet på
bærekraftig produksjon
og utnyttelse av marine
bioressurser, spesielt
innen akvakultur og
fiskeri.
• har kunnskap om
vitenskapsteorier og
metoder innenfor feltet
marine bioressurser
• Kunnskap om
prosjektbeskrivelser,
design, teambygging
• ha et grundig innblikk i
teori om bæreevne og
økonomiske
verdiskaping av marine
bioressurser.

Ferdigheter
(kandidaten…)
• presentere tilegnet
kunnskap innen
marine bioressurser
samt egne analyser og
syntese, både muntlig
og skriftlig

Generell kompetanse
(kandidaten…)
• Vurder fakta fra ulike
kilder, diskutere dem og ta
stilling til fordeler og
ulemper med ulike teorier

• Bruke relevante
metoder for
forsknings- og
utviklingsarbeid på en
uavhengig måte
• presentere tilegnet
kunnskap innen
marine bioressurser
samt egne analyser og
syntese, både muntlig
og skriftlig

• analysere og kritisk
håndtere informasjonskilder
og bruke dem til å
strukturere og formulere
vitenskapelige argumenter
• kommunisere faglige
problemstillinger, analyser
og konklusjoner både med
spesialister og allmennheten

• Bruke relevante
metoder for
forsknings- og
utviklingsarbeid på en
uavhengig måte
• presentere tilegnet
kunnskap innen

• analysere og kritisk
håndtere informasjonskilder
og bruke dem til å
strukturere og formulere
vitenskapelige argumenter
• kommunisere faglige
problemstillinger, analyser
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• Kunnskap om
prosjektbeskrivelser,
design, teambygging
Metode og
filosofi

• har inngående
kunnskap om
vitenskapsteorier og
metoder innenfor feltet
marine bioressurser
• Kunnskap om
prosjektbeskrivelser,
design, teambygging

Masteroppgave

• har kunnskap om
vitenskapsteorier og
metoder innenfor feltet
marine bioressurser
• Kunnskap om
prosjektbeskrivelser,
design, teambygging

3.4.2

marine bioressurser
samt egne analyser og
syntese, både muntlig
og skriftlig
• Bruke relevante
metoder for
forsknings- og
utviklingsarbeid på en
uavhengig måte

• gjennomføre et
uavhengig, begrenset
forsknings- eller
utviklingsprosjekt
under tilsyn og i
samsvar med jeldende
normer for
forskningsetikk
• presentere tilegnet
kunnskap innen
marine bioressurser
samt egne analyser og
syntese, både muntlig
og skriftlig

og konklusjoner både med
spesialister og allmennheten

• analysere og kritisk
håndtere informasjonskilder
og bruke dem til å
strukturere og formulere
vitenskapelige argumenter
• Vurder fakta fra ulike
kilder, diskutere dem og ta
stilling til fordeler og
ulemper med ulike teorier
• analysere og kritisk
håndtere informasjonskilder
og bruke dem til å
strukturere og formulere
vitenskapelige argumenter
• Vurder fakta fra ulike
kilder, diskutere dem og ta
stilling til fordeler og
ulemper med ulike teorier
• kommunisere faglige
problemstillinger, analyser
og konklusjoner både med
spesialister og allmennheten

Laboratorier og infrastruktur

MAR-BIO utløser spesielle behov for laboratorielokaler, forskningsfasiliteter for fisk og andre arter i
vann, og annen mer krevende infrastruktur. På alle fire studiesteder finnes laboratorier tilpasset den
forskning de enkelte er spesialisert i. Tre av studiestedene har biologisk feltstasjon for fisk og andre
sjødyr. Det naturvitenskapelige fakultet ved UGOT har eksempelvis to prestisjefylte marinbiologiske
forskningsstasjoner, Kristineberg og Tjärnö. UGOT har også et stort, havgående forskningsfartøy. FBA
har også eget, mindre forskningsfartøy. Alle fire studiesteder har avanserte forskerlaboratorier for
mange aktuelle analyser som brukes aktivt i forskningsprosjekter. Master studenter vil etter
opplæring få tilgang til disse fasilitetene for analyser av egne prøver.
Andre støttefunksjoner som bibliotek, IT og nettverk vurderes som tilfredsstillende hos alle
partneruniversitetene, og beskrives ikke nærmere her.
Totalt sett står vi inne for at tilgjengelig infrastruktur er tilfredsstillende for at studentene kan
gjennomføre sitt studieløp. Den er også dimensjonert for studentgruppen, som har en grense på 5-6
studenter per studiested.
3.4.3

Studentenes aktive rolle i læringsprosessen

MAR-BIO tilbyr varierte undervisnings- og læringsformer som vanlige forelesninger, forelesninger på
Skype, seminarer, gruppearbeid, laboratorieøvelser, ekskursjoner og feltkurs. I Tabell 11 på neste
side er det gitt en oversikt over både undervisningsformer og vurderingsformene i programmet.
Dette gjenspeiles også i emnebeskrivelsene i vedlegg 5.
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Tabell 11: Oversikt Valgemner med tilhørende undervisnings og vurderingsformer som inngår i MAR-BIO.

Studiested: Holar – Høgskolen i Holar; UGOT – Universitetet i Gøteborg, FBA Nord – Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord Universitet; AKUUniversitetet i Akureyri.
Studiested

Emne

Undervisnings og vurderingsformer

Holar
Holar

Development of Aquaculture 12 ECTS
Evolutionary Ecology – 6 ECTS

Pojects, presentations and reports.
Assignment and final exam

Holar

Behavioural Ecology – 6ECTS

Final test (40%) Assignments (60%).

Holar

Developmental Biology of fishes and larviculture 10 ECTS

Holar

Methods of Scientific Research 10 ECTS

Essay (40%), presentation (10%); reports from labs (15%); summaries from
lectures (15%) student presentations (20%)
Assignments and final exam.

Holar

Topics in Aquatic Biology 10 ECTS

Assignments

Holar

Research in Aquatic Biology 10 ECTS

Presentation and the quality of the manuscript.

Holar

Literature study in Aquatic Biology – 10 ECTS

Assignments

Holar

Statistics using R - 6 ECTS

Holar

Metabolic rate in fishes – theory and practice – 10 ECTS

UGOT

BIO Marin biodiversity

Assignments (40%), Participation in discussion group (10%), Independent
statistical study (20%), Final exam (40%).
Written essay (40%). Participation in discussion group (40%). Participation in
practical experiments (20%).
Praktisk eksamen

UGOT

BIO283 Naturvård I vattenmiljøer 15ECTS

Laboratorieøvelser, gruppeøvelser, Skriftlig tentamen

UGOT

Bio408 Introduktion til ekofysiologi – vakster och djur 7ECTS

Diskusjonsseminarer, presentasjoner, gruppearbeid

UGOT

BIO430 Ekotoxsikologi med eksotisk inriktning 15ECTS

Laboratorieøvelser, feltkurs, gruppeøvelser, skriftlig tentamen

UGOT

BIO435 Ekotoxsikologi med fysiologisk inriktning 15ECTS

Skriftlig eksamen
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UGOT

BIO451 Eksperimentell marin økologi 15ECTS

Skriftlig tentamen, oppgave, gruppearbeid,

UGOT

BIO458 Havets primørprodusenter 15ECTS

Litteraturseminar, laboratorieøvelser, skriftlig og muntlig eksaminasjon

UGOT

BIO484 Marine djur. Jamførande fysiologi og tillampningar inom
vattenbruk. 15ECTS

Skriftlige prøver, muntlig presentasjon, laboratorieøvelser,

UGOT

BIO560 Zoologisk ekofysiologi ur ett klimaperspektiv. 15ECTS

Skriftlige og muntlige oppgaver/presentasjoner i grupper og individuelt.

UGOT

BIO566 Ekologi og fiskevård i rinnande vatten, 15ECTS

Laboratoriekurs, feltarbeid, skriftlig tentamen

UGOT

ES2423 Fallstudiekurs i hållbar utveckling, 15ECTS

Individuelle loggbøker, sluttrapport,

UGOT

ES2610 Tillampad miljørett, 15ECTS

Skriftlig tentamen, prosjektarbeid

UGOT

ES2611 Miljøledningssystem, 15ECTS

Seminarer, skriftlig tentamen, skriftlig rapport, muntlig presentasjon

UGOT

ES2614 Resurseffektivitet – energi, materialfløden och
ekosystemtjænster. 7.5ECTS

Seminarer, problemløsningsoppgaver, gruppeøvinger, muntlig presentasjon

UGOT

ES2616 Miljøvetenskapelige metoder – en fordjupning, 15ECTS

Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, muntlig presentasjon,

UGOT

GM0615 Corporate Social responsibility in Event and Tourism, 7.5 ECTS

Deltagelse på seminar (30%), Individuelt essay (70%)

UGOT

HRS530 Havmiljørett, 15ECTS

Muntlig presentasjon, hjemmeeksamen, oppgave

UGOT

MAR210 Biogeokemiska kretslopp I havet, 15ECTS

Skriftlig tentamen, aktiv deltakelse i obligatoriske øvinger

UGOT

MAR Haven i forandring, historiske trender och manniskans påverkan,
15ECTS

Seminarer, skriftlig rapport, innleveringsoppgave

UGOT

MAR440 Marint projekt – från ide till handling, 15ECTS

Deltakelse på seminarer, workshops, møte i gruppe med mentor, tokt med
båt, skriftlig og muntlig presentasjon av prosjekt

UGOT

MAR450 Kemisk forlopp i havet, 15 ECTS

Seminarer, skriftlig gruppearbeid, individuell rapport,
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UGOT

MAR460 EU:s marina direktiv och policy – ett interdiciplinært perspektiv,
15ECTS

Ukentlig internettbasert prøve, muntlig og skriftlig presentasjon

UGOT

MAR461 Relationen hav-samhalle; historisk perpektiv, dagens situation
och framtidens utmaninger, 15ECTS

Ukentlig internettbasert prøve, muntlig og skriftlig presentasjon

UGOT

MAR462 Blågrøn økonomi og hållbart nyttjande av marine resurser,
15ECTS

Ukentlig internettbasert prøve, muntlig og skriftlig presentasjon av prosjekt

FBA, Nord

BI300F Vitenskapelig kommunikasjon og forskningsmetode

Skriftlig Hjemmeeksamen, mappe, presentasjon

FBA, Nord

AK303 Akvakultur

Skriftlig Hjemmeeksamen, Mappe (2 oppgaver)

FBA, Nord

AK320F Akvakulturernæring

Skriftlig skoleeksamen, oppgave

FBA, Nord

AK310F Helse hos akvatiske oppdrettsorganismer

Skriftlig hjemmeeksamen, oppgave, presentasjon

FBA, Nord

BI317F Evolusjonær genetikk

Skriftlig skoleeksamen, presentasjon

FBA, Nord

BI311F Akvagenomikk og bioinformatikk

Skriftlig skoleeksamen, laboratoriearbeid, presentasjon

FBA, Nord

BIO5001 Fiskefysiologi

Skriftlig skoleeksamen, mappe

FBA, Nord

BI312F Biofysiske interaksjoner

Muntlig eksamen, mappe

FBA, Nord

BI313F Funksjon og stabilitet i økosystemer

Muntlig eksamen, hjemmeeksamen

FBA, Nord

BI322F RNA-biologi

Muntlig eksamen, mappe

FBA, Nord

AK322F Fiskekvalitet og mattrygghet

Skriftlig skoleeksamen, multiple choice, mappe

FBA, Nord

BI308F Special Curriculum, 5 ECTS

Oppgave, Muntlig eksamen

FBA, Nord

BI307F Special Curriculum, 10 ECTS

Oppgave, Muntlig eksamen

UNAK

Processing Technology

Laboratorieøvelser, skriftlig og muntlig eksamen
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UNAK

Food Sciences

Laboratorieøvelser, skriftlig og muntlig eksamen

UNAK

Icelandic Fishing Industry

Practical training, visit to a vessel and processing plant, laboratory training

UNAK

International Fisheries

Skriftlig og muntlig eksamen

UNAK

Economics and Global Fisheries Value chain

Skriftlig og muntlig eksamen

UNAK

Fisheries Resources

Practical training, laboratory work, visits to fish markets and fish processing
plants.
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Fakultetet legger til rette for at studentene kan ta en aktive rolle i læringsprosessen blant annet ved
å la studentene evaluere emnene. På FBA er det faste rutiner for midtveisevaluering av alle emner,
samt sluttevaluering på programnivå. På Island ivaretas emneevaluering gjennom faste rutiner
beskrevet i Quality Enhancement Framework for higher education in Iceland (QEFHEI).

Generelt ønsker vi at studentene får aktive rolle i læringsprosessen. Vi ser at de i større grad enn før
må involveres i undervisningssituasjonen, da kun enveis forelesning treffer dagens studenter i
begrenset grad. Gjennom varierte undervisnings- og vurderingsformer er fokus at studenten skal
oppnå læringsutbytte i det spesifikke emnet. Her er noen eksempler på hvordan undervisnings- og
vurderingsformer varierer i studiet, og i mange tilfeller oppmuntrer studentene til å ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
•
•
•

•

•

•

Forelesninger presenterer stoffet og gir kunnskap om og innsikt i fagområdet. Oppfyller LUB
kunnskap.
Ekskursjoner gir tilgang til oppdatert kunnskap om ny utvikling / ny teknologi i
fiskeri/oppdrettsnæring med mere. Oppfyller 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
vitenskapelige data. Oppfyller LUB kunnskap: «har inngående kunnskap om vitenskapsteorier
og metoder innenfor feltet marine bioressurser» og LUB ferdighet: «Kunnskap om det
grunnleggende om prosjektbeskrivelser, design, teambygging».
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. Oppfyller LUB generell kompetanse: «Vurder fakta fra ulike kilder, diskutere dem
og ta stilling til fordeler og ulemper med ulike teorier».
Muntlige presentasjoner fremmer studentens evne til å formidle omfattende selvstendig
arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer. Oppfyller LUB Ferdigheter: «presentere
tilegnet kunnskap innen marine bioressurser samt egne analyser og konklusjoner, både
muntlig og skriftlig».
Planlegging og innsamling av egne data gir kandidaten kompetanse i å gjennomføre
avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen sitt fagområde. Oppfyller LUB Ferdigheter:
«Gjennomføre et uavhengig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under tilsyn og i
samsvar med gjeldende normer for forskningsetikk»).

Dette viser at læringsformene er med å sikre at overordnet LUB er oppnådd etter endt studium
Alle emner som inngår på master, har som regel sammensatt vurderingsform med flere evalueringer.
Dette er med på sikre at bedømmelsen av studentene gjenspeiler tilnærmingen om studentenes
aktive rolle i læringsprosessen. Her er noen eksempler.
•

En blanding av skriftlige og muntlige eksamener bidrar til at studenten får trening i å
kommunisere om faglige problemstillinger til vitenskapelig miljø og allmennheten (LUB
generell kompetanse), samt gir avansert kunnskap innenfor fagområdet. (LUB kunnskap)
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3.5

•

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 oppgaver bidrar til inngående kunnskap om relevante
vitenskapelige metoder som benyttes innen biologisk og samfunnsvitenskapelig forskning
(LUB ferdighet)

•

Multiple Choice er med å gi avansert kunnskap innenfor fagområdet (LUB kunnskap).

•

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. Både
under planlegging, gjennomføring og skrivefasen vil det bli gitt veiledning. Masteroppgaven i
seg selv er viktig for å få oppfylt LUB i MAR-BIO. Og det er her studentene har størst aktiv
rolle i læringsprosessen.

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

Studentene møter forskning og faglig utviklingsarbeid gjennom ulike arenaer i studietilbudet. Mye av
pensumlitteraturen på Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser
er nyere forsknings og review artikler. Artiklene oppdateres jevnlig for å sikre at det er relevant og
nyeste forskning studentene får undervisning i.
Selve masteroppgaven vil gi direkte kobling til forskning. Studentene vil ta sine oppgaver på relevante
problemstillinger innen anvendt forskning eller grunnforskning, i samarbeid med industri, offentlige
aktører, eller i samarbeid med forskningsprosjekter på de respektive studiesteder.
Aktuelle forskningsprosjekter ved FBA der masterstudenter i MAR-BIO kan ta sin masteroppgave er
prosjekter innen utnyttelse og produksjon av mikroalger og makroalger som fôrressurs, eller som
immunostimulerende komponenter. Et annet eksempel er prosjekter som omhandler utvikling av
oppdrett på nye og eksisterende oppdrettsarter. På denne måten har studiet direkte kobling til
forskning.
Tilsvarende vil våre 3 samarbeidspartnere ha sine forskningsområder hvor gode masteroppgaver kan
tilbys.
I vedlegg 6 fins en publikasjonsliste for de vitenskapelig ansatte ved Nord universitet som er
tilknyttet programmet. Vi har også inkludert publikasjonsliste for de andre tre partnerne for å vise
eksempler. Publikasjonene fra Nord er av god kvalitet, og i stor grad relevante for programmets
innhold. En betydelig andel av publikasjonene svært spesifikke for fagområdet, og for FBAs del er det
kun de poenggivende i Cristin som er tatt med i listen. I vedlegg 7 fins også CV-er til fagmiljøet ved
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UNAK, Hólar og UGOT, som viser at forskningen i høy grad er relevant for temaer innen marine
bioressurser (fiskeri, akvakultur) og sosiologi. I søknaden til Nordisk ministerråd om midler til
utvikling av programmet (vedlegg 1), finnes også en beskrivelse av de fire studiestedene, og
fagmiljøenes akademiske styrker.
Som det framgår av beskrivelsen over og vedlegg, kan fagmiljøet vise til dokumenterte resultater på
høyt nivå, også som resultat av samarbeid med andre fagmiljø. Dette er med å sikre at studentene
får relevant kobling til forskning eller utviklingsarbeid gjennom sine masteroppgaver.

3.6

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

Studieprogrammet er internasjonalt i seg selv, der studentene skal besøk tre land i løpet av
studietiden. Et av sentrale mål for programmet er å skape koblinger og forbindelser mellom
studenter, forskere og andre profesjonelle interessenter involvert i «bærekraftig produksjon og
utnyttelse av marine bioressurser». For å fremme denne utvekslingen og samspillet vil studentene
sirkulere mellom de fire nordiske lærestedene. I tillegg planlegger også konsortiet et samarbeid med
University of New England, Main, USA, med tanke på studentutveksling.
Mobiliteten vil bli sikret gjennom programmets obligatoriske fellesemne i første semester,
seminarserier og obligatorisk utreise i minimum ett semester. Studentmobiliteten på startkurset skal
finansieres ved hjelp av NMP-bevilgningen. I tillegg vil studenten få hjelp og rådgivning for å finne
ekstern finansiering gjennom Erasmus-avtaler, også andre nordiske avtaler som lokale og nasjonale
finansieringsmuligheter.
Nord universitet har undertegnet Erasmus+ avtale, med de tre andre partnerne, slik at studentene
kan få finansiering til oppholdet utenom hjemme- universitetet.
Studiet har ulike dimensjoner av ordninger for internasjonalisering. Her er noen eksempler som både
beskriver ordningene og viser at ordningene er relevante: Alle emner som inngår i MAR-BIO
undervises på engelsk. Studentene ventes å være en god blanding av nordiske studenter fra Norge,
Island og Sverige, samt andre utenlandske studenter. De emneansvarlige og andre som underviser i
programmet er hovedsakelig av norsk, svensk og islandsk opprinnelse, men også undervisere fra
andre nasjonaliteter bidrar. På den måten får studentene ny kunnskap tilegnet fra ulike land, som vil
gi studentene et videre perspektiv på fagområdet. Dette oppnås både gjennom diskusjoner i
klasserommet og gjennom studentpresentasjoner.
Vedlegg 8 viser avtaler om Erasmus+ mellom Nord og UNAK, Nord og UGOT, og Nord og Holar.

3.7

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

Studentmobilitet er et obligatorisk element i graden MAR-BIO. Som nevnt i foregående avsnitt, har
Partneruniversitetene inngått gjensidig Erasmus+ avtale om utveksling av studenter og ansatte.
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3.8

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

Det inngår ikke obligatorisk praksis i studieprogrammet.
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4 § 3-2. Akkreditering av mastergradsstudier
4.1

Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha tilstrekkelig faglig bredde.

Studiet er definert innen marine bioressurser, avgrenset til akvakultur, fiskeri, prosessering og
forvaltning. Tabell 4 viser at studiets bredde er tilstrekkelig, men likevel avgrenset. Studiet forener og
kompletterer fagprofilene til de fire partnerne.
Studiet tar opp studenter både fra biovitenskapelige og samfunnsfaglige disipliner. Dette gir
spennende muligheter, men også utfordringer. Vi har valgt å fokusere studiet på både det biologiske
og samfunnsvitenskapelige. Produksjon og utnyttelse av marine bioressurser handler både om det å
fysiske som kan produseres, slik som fisk, alger, biprodukter og andre ressurser fra havet. Men også
hvordan dette påvirker samfunnet gjennom å skape arbeidsplasser, sørge for bosetning i små
kystsamfunn, krever tilrettelegging av sjøarealer, skaper konflikter mellom brukere av kystsonen osv.
Kjernen til programmet ligger altså helt klart innen fagområdet produksjon og utnyttelse av marine
bioressurser.
Studieprogrammet er bygget opp med kun ett obligatorisk emne. Sammen med masteroppgaven på
60 ECTS vil dette gi studentene god innsikt i temaet marine bioressurser i vid forstand. I tillegg
kommer og et bredt spekter av valgemner. Studiet er bredt nok til å kunne utgjøre en egen
mastergrad.
Ingen andre nordiske universitet, eller fellesgrader tilbyr tilsvarende master. Det nærmeste er MSc
Ocean Resources, med spesialisering innen “Aquatic Food Science”. Dette er en dobbel mastergrad
med to av følgende universiteter; Danmarks tekniske universitet (DTU), Norges teknisk
naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og
Universitetet på Island. Denne masteren fokuserer mer på helse komponenter i sjømat, mattrygghet
og kvalitet på sjømat. Vår MAR-BIO har mer fokus på betydningen av marine ressurser for
lokalsamfunnet, og som proteinkilde for verdens befolkning. For Nord Universitet er det essensielt at
også vi bidrar med utdanning innenfor dette feltet, da det er behov for denne type tverrfaglig
kunnskap både i Norge og i verden.
Den faglige forankringen ved FBAs bidrag inn studiet er sterk: Foruten om det obligatoriske
fellesemnet, inngår samtlige av de valgemner som FBA tilbyr i eksisterende mastergrad. Sammen
med partnernes profiler, fagmiljøer og spisskompetanse, er studiets totale fagmiljø tilstrekkelig bredt
til å utgjøre en egen mastergrad. Fagmiljøet er nærmere beskrevet i neste avsnitt, samt kap 5§ 2-3
Krav til fagmiljøet.

4.2

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.
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Fagmiljøet tilknyttet MAR-BIO er ansvarlig for undervisning på både bachelor og masternivå innen
fagfeltet biovitenskap, har lang erfaring med veiledning av masterstudenter, og driver aktivt
forskning og faglig utviklingsarbeid. Dokumentasjon5 på dette framgår av publikasjonslistene
(vedlegg 6), CV-ene til fagmiljøene (vedlegg 7).
Ved FBA er det totalt 25 fagpersoner som kan inngå som emneansvarlige, undervisere og veiledere i
MAR-BIO. Fagpersonene er tilknyttet en av fakultetets tre forskningsgrupper: Akvakultur, genomikk
og økologi. Samtlige har førstestillings-kompetanse, hvorav 12 innehar professorkompetanse. Disse
har avsatt 45% av sin tid til undervisning og veiledning, og 45% av sin tid til forskning og utvikling som
del av stillingen. Største delen av fagmiljøet ved FBA driver aktivt både med undervisning og
forskning. Fagmiljøet ved FBA har flere forskningsprosjekter innenfor studiets fagområde på høyt
nivå – støttet både av Norges forskningsråd og EUs forskningsråd.
Tilsvarende er HOLAR, UNAK og UGOT utdanningsinstitusjoner med lang erfaring innen undervisning
og veiledning av studenter, samt forskning innenfor fagfeltet marine bioressurser. Vi gir her en kort
oversikt og noen eksempler. Fagmiljøet ved Gøteborgs universitet bidrar med kompetanse innen
marin fisk, skalldyr og algebiologi, havforskning, sivilrett, statsvitenskap, næringsliv og økonomi;
fagmiljøet ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet bidrar med fokus på
fiskeernæring, fiskefysiologi, fiskemikrobiota, marin økologi og epigenetikk for å studere akvakultur
og dens miljøinteraksjoner; Hólar høyskole sine fagfolk bidrar med kompetanse i bærekraftig
fôrutvikling, vannkvalitet i akvakultur, ferskvannsbiologisk mangfold og økologi og fiskeadferd; og
School of Business and Sciences og Faculty of Natural Resourse Sciences ved Universitetet i Akureyri,
tilbyr forskning og utdanning innen næringsliv, fiskerivitenskap og bioteknologi med fokus på
styringssystemer, verdikjeder, markedsføring og næringsliv, kommunal planlegging samt marin
bioteknologi og matvitenskap.
Her er noen eksempler på fagmiljøets relevante kompetanse: HÓLARs6 avdeling for akvakultur og
fiskebiologi deltar aktivt i FNs Universitets opplæringsprogram for fiske. Dette inkluderer
undervisning og veiledning av studenter, samt at de gir kurs i akvakultur utenlands.
Fra Gøteborgs Universitet skal flere enn 30 professorer, dosenter, førsteamanuenser og lektorer fra
ulike fakulteter og institutter bidra: Department of Biology and Environmental Sciences, Department
of Marine Science, Department of Law, School of Business, Economics and Law, and Department of
Architecture and Civil Engineering (Chalmers). Undervisere har pedagogisk kompetanse fra
universitetet eller fra andre læresteder. Felt og labarbeid, ekskursjoner og studiegrupper vil bli
veiledet og undervist av forskningsassistenter og PhD studenter innafor ulike forskningsfelt.
Total sett utgjør fagmiljøet en tilstrekkelig bredde for å ivareta både samfunnsvitenskapelig og
biovitenskapelig tilnærming til fagfeltet «Bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine
bioressurser». Dette vises mest tydelig i bredden av emner som inngår. Sett i lys av det høye antall
personer mener vi at det er mer enn robust nok til å ivareta studietilbudet. Emner som tilbys inngår

5 Hoedtyngden av dokumentasjonen gjelder fortrinnsvis Nord/FBA, men publikasjoner og CV-er fra partnernes familijø er også tatt med i vedleggene fra de andre
partneruniversitetene.
6

http://www.Hólar.is/en/collaboration_partnerships
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allerede i emneporteføljen ved de 4 studiesteder, og inngår således i andre studieprogram også. Slik
sett vil de ekstra ressurser som er nødvendig for å ivareta MAR-BIO komme på veiledningssiden.

4.3

Fagmiljøene skal kunne vise til dokumenterte resultater på høyt nivå og resultater
fra samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Fagmiljøet tilknyttet MAR-BIO driver aktivt forskning og faglig utviklingsarbeid. Dokumentasjon7 på
dette framgår av publikasjonslistene (vedlegg 6) og CV-ene til fagmiljøene (vedlegg 7). Eksempler på
deres faglige og internasjonale nettverk fins i vedlegg 9, og en mer detaljert bekrivelse av
faggruppene er gitt i vedlegg 10. Totalt sett mener vi at vi har god dokumentasjon på at fagmiljøet
driver aktiv forskning og faglig utviklingsarbeid, med resultater på et høyt nivå relativt til fagfeltet
nasjonalt og internasjonalt.
Oversikten over publikasjonene til fagmiljøet ved FBA gjelder for de siste fem årene (2014-2018), og
utgjør 230 poenggivende publikasjoner fra Christin. En stor andel av publikasjonene (66%) er skrevet
i samarbeid med utenlandske forskningsmiljø. Publikasjonslistene fra de samarbeidende
institusjonene viser også at fagmiljøene er aktive forskere i ulike nasjonale og internasjonale
nettverk. Omfanget viser også at forskningen har tilstrekkelig bredde for studiet det søkes
akkreditering for.
Fagmiljøet ved FBA har flere forskningsprosjekter på høyt nivå – støttet både av Norges forskningsråd
og EUs forskningsråd.
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, og som er relevante for studiet:
•

Det største er 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 BIOTEK2021-programmet
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.

7 Hoedtyngden av dokumentasjonen gjelder fortrinnsvis Nord/FBA, men publikasjoner og CV-er fra partnernes familijø er også tatt med i vedleggene som eksempler fra de
andre partneruniversitetene.
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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.

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.
Også fagmiljøene ved Hólar, UNAK og UGOT er sterke. UGOT er et anerkjent internasjonalt
universitet som deltar i samarbeidsprosjekt (totalt 2300) og partnerskap over hele verden, og har
senter for forskning og utdanning med fokus på alle regioner i verden. UGOT har flere aktive forskere
og forskningsledere Både på nasjonale og internasjonale finansierte forskningsprosjekter. De har
ekspertise og jobber i ulik komiteer for utvikling av nasjonal og regional visjon og strategier for
akvakultur, i tillegg til akvakultur organisasjoner og sentre for innovasjon mellom nordiske land og
internasjonalt (NICE, Ctrl-Aqua, EU, SIDA etc.). Vitenskapelige ansatte sitter også i styret til: «The
advisory board for Aquaculture at the Swedish Board of Agriculture» og for ICES (International
council for exploration of the Seas) arbeidsgruppe innen akvakultur.
HÓLARs8 samarbeider med universitetet på Island, på den måten at universitetsstudenter under
veiledning har utført en del av sine prosjekter ved Hólar høgskole. Eksempler på eksterne
samarbeidspartnere er: University of Guelph (Canada), HAS Dens Bosch University in Hertogenbosch
(Nederland), og University François Rebelais of Tours, (Frankrike).

UNAK har flere aktive forskere, og at disse er knyttet til prosjekter med andre
forskningsinstitusjoner. Ett eksempel er «The Cod Project», ledet av Hreiðar Þór Valtýsson, som
samarbeider med University of Iceland, Reykjavik og MRI - Marine Research Institute, Reykjavik.
Samme person er tilknyttet et annet prosjekt, «The sea around us», i samarbeid med University of
British Columbia, Vancouver, Canada.

8

http://www.Hólar.is/en/collaboration_partnerships
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5 § 2-3 Krav til fagmiljøet
5.1

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.

Fagmiljøet tilknyttet masteren består av anerkjente nordiske læresteder innen høyere utdanning,
med sterkt fokus på det marine, og består av omlag åtti vitenskapelig ansatte. MAR-BIO er godt
forankret i dette miljøet, og vil bygge på og / eller handle i synergi med eksisterende
masterprogrammer hos partnerne i programmet.
5.1.1

«Sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet»

Fagområdene som FBA underviser og veileder i, utgjør en del av det biovitenskapelige fagområdet,
og er godt forankret i miljøet ved FBA. FBA har sin hovedfokus nettopp i det marine miljøet, og
gjennom fokus på akvakultur og marin økologi både av fisk og alger. Slik passer våre masteremner
godt inn i MAR-BIO. Fakultetet tilbyr andre utdanninger på bachelornivå der akvakultur, biologi og
naturforvaltning er definert som de sentrale delene av disse programmene. Både Bachelor i
havbruksdrift og ledelse og Bachelor i biologi har en rekke vitenskapelig ansatte innen dette
området. Fakultetet har også forskningsgrupper, som korresponderer med spesialiseringene i MARBIO.
De tre andre utdanningsinstitusjonene som bidrar inn i programmet korresponderer også godt med
innholdet i MAR-BIO. Institutt for akvakultur og fiskebiologi ved Holar Universitetshøgskole (HOLAR)
har tradisjon for samarbeid med ulike industripartnere. Avdelingen har opprettet en komité hvor
representanter fra bransjen råd om strukturen av studiene. Departementet samarbeider med Islands
industri- og innovasjonsdepartement og islandske fiskebønders forening i å drive utvalgsprogrammet
for arktisk charr på Island. Avdelingen samarbeider med Arctic charr-produsenter i flere
forskningsprosjekter, f.eks. utvikle metoder for å velge for økt motstand av arktisk charr mot
furunkulose, prosjekter for å definere det beste oppdrettsmiljøet for arktisk charr og utvikling av fôr
til arktisk charr ved bruk av f.eks. bærekraftig plante råvarer som ressurser til fôrproduksjon
Avdelingen samarbeider også i prosjekter med lakseprodusenter på ulike forskningsprosjekter
knyttet til bruk av klumpfisk som renere fisk for laks i nettpenner, fôr utvikling for laks med
bærekraftige ressurser og bruk av triploid laks i nettpenner for å redusere risikoen for å unnslippe
blanding med villpopulasjoner.
Institutt for akvakultur og fiskebiologi ved Hólar Høgskole fokuserer på å samle og formidle kunnskap
innen akvatisk biologi, akvakultur og fiskebiologi. Avdelingen er et internasjonalt senter for forskning,
opplæring og videreutdanning i akvatisk biologi, akvakultur og fiskebiologi. Avdelingen har spesielt
fokus på den faglige utviklingen av akvakultur i forhold til bærekraftig utvikling. Dette dekker de fag
og emner som inngår i studietilbudet.
UNAK er akkreditert innen samfunnsvitenskap, helsefag, samt naturressurser og landbruksvitenskap.
Universitetet er organisert i ni fakulteter og har litt over 2000 studenter. Ved UNAK vil MAR-BIO
bygges på forskningsmiljøet knyttet til Faculty of Natural Recourse Sciences.
Fakultet for naturressursfag (FNRS) er en del av The School of Business and Sciences, og tilbyr studier
i business, fiskevitenskap og bioteknologi. Fakultetets forskning inkluderer prosjekter realtert til
arktisk og naturressursforskning og klimaendringer og dens økonomiske konsekvenser, for å få mer
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effektive prosesser og tekniske løsninger i de komplekse økonomiske markedene i den moderne
verden. The School of Business and Sciences tilbyr masterprogram ved forskning i alle sine områder.
Videre har FNRS ved UNAK en lang tradisjon om samarbeid med industrien og andre institusjoner i
forskning og innovasjon. FNRS deltar i en rekke nasjonale, nordiske og EU-finansierte prosjekter.
Flertallet av prosjektene ved FNRS utføres i nært samarbeid med fiskeri-, havbruk og relaterte
næringer. Eksempler på det siste internasjonale prosjektsamarbeidet er deltakelse i Prime Fish
Research-prosjektet innenfor Horizon 2020-temaet, og MICRO-Feed-prosjektet finansiert av COFASP
ERA.

Universitetet i Göteborg (UGOT) er det nest største universitetet i Sverige, med 38.000 studenter og
6.000 fakultetsansatte. Som det store svenske vestkystuniversitetet har UGOT en marin profil der det
legges stor vekt på alle aspekter av marin forskning og utdanning. I universitetets ledende rolle på
dette området inngår to prestisjetunge marine biologiske forskningsstasjoner, Kristineberg og Tjärnö,
et stort, havgående forskningsfartøy. I 2016 grunnla UGOT en stor, tverrfaglig forskningsenhet, på
tvers av flere fakulteter, kalt The Swedish Marine Aquaculture Research Centre (SWEMARC).
SWEMARC forskerne og lærerne tilhører 7 avdelinger som dekker biologi, oceanografi, næringsliv og
økonomi, lov, statsvitenskap og kunst og design og er involvert i flere master- program i alle
ovennevnte områder. MAR-BIO-studentene vil samhandle og studere sammen med studenter fra alle
disse masterprogrammene.
Videre har SWEMARC langvarig samarbeid med havbruksindustrien og næringsliv i flere
industridrevne forskningsprosjekter der spesielt nye innovative teknologier for å løse utfordringene
ved bærekraftig akvakultur. De ansatte ved SWEMARC er anerkjente eksperter i ulike arbeidsgrupper
og komiteer, f.eks. styret for Nasjonalt Kompetansesenter for Akvakultur, Rådgivende råd for
akvakultur på svensk jordbruksråd og svensk representant i ICES-arbeidsgruppen for akvakultur
(WGAQUA).
5.1.2

«Størrelse som står i forhold til antall studenter og studiets egenart»

Fagmiljøet direkte tilknyttet Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine
bioressurser består av over 80 personer. En oversikt over de 33 meste sentrale fagpersoner er gitt i
oversikten under (Tabell 12). I tillegg er en detaljert oversikt gitt i eget vedlegg, Vi mener fagmiljøet
ut fra størrelse og sammensetning godt kan ivareta studentgruppen på ca. 20 studenter pr år. I tillegg
til disse vil også andre fagpersoner fra hvert studiested kunne bidra inn med undervisning og
veiledning. En så stor faggruppe vil kunne ivareta 40 studenter fordelt på 1. og 2. studieår og
studiestedene Nord, UGOT, Hólar og UNAK. 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.
Den sentrale del av fagmiljøet innehar over 90% førstekompetanse, og 45% har
professorkompetanse. Fagmiljøet har en betydelig andel publikasjoner. De er alle aktive innen
forskning, samtidig som de bidrar med undervisning innen kjerneområdet for programmet.
5.1.3

Oversikt over fagmiljøets ansvarsområder og oppgaver i studiet

Tabell 12 gir en oversikt over fagmiljøets ansvarsområder og oppgaver i studiet. I tillegg er professor
Kristina Sundell, UGOT koordinator for MAR-BIO. Førsteamanuensis Marit Bjørnevik er
39

18/03635-10 Akkreditering av nye studieprogram - Nordisk master i Bærekraftig produksjon og utnyttelse og av marine bioressurser : Søknad om akkreditering - Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser - MARBIO

studieprogramansvarlig for programmet ved Nord universitet. 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 MAR-BIO.
Tabellen viser Undervisning/ veiledningsområde i studiet for de ansatte som bidrar faglig. Av den
andre kolonnen ser vi at fagpersonene har høy kompetanse, og av fjerde kolonne ser vi at deres
fagområde korresponderer med fagområdene i MAR-BIO. Den er derfor tilstrekkelig bred til å dekke
studiets fag og emner.
Tabell 12: Fagmiljøet sin profesjonelle kompetanse, tilhørighet, fagområde og eventuell pedagogikk-kurs (Ped).
Ansatte som bidrar faglig

Stilling

Tilhørighet

Undervisning/ veiledningsområde i studiet

Ped.

Bjarni Kristjanson

Professor

HÓLAR

Biology and aquaculture

x

Helgi Thrarensen

Professor

HÓLAR

Aquaculture

x

Skuli Skulason

Professor

HÓLAR

Ecology and evolution

x

Stefan Steingrimsson

Professor

HÓLAR

Aquaculture and fish biology

x

Ögmundur Haukur Knútsson

1.amanuensis

UNAK

Fiskeriøkonomi og marked

Hreidar Thor Valtysson

1.amanuensis

UNAK

Fiskeribiologi

UNAK

Bioteknologi

UGOT

Human geography, turisme

x

UGOT

Lover, jus

x

UGOT

Biologi

x

UGOT

Kjemi, Miljø og ressurser

x

UGOT

Impakt fra turisme og bærekraftig utvikling

x

UGOT

Environmental science

x

UGOT

Kjemi

x

UGOT

Miljøkjemi

x

UGOT

Marin økologi

x

UGOT

Biologi

x

UGOT

Zoophysiologi

x

FBA

Økologi og benthos

x

FBA

Akvakultur og genomikk

x

FBA

Akvakultur og genomikk

FBA

Akvatisk helse og ernæring

FBA

Ernæring og alger

Margrét Auður Sigurbjörnsdóttir

Adjunct

Andreas Skriver Hansen

PhD, forsker

David Langlet

PhD

Catharina Olsson

PhD,

Dan Strømberg

1.amanuensis

Erik Lundberg

PhD

Ingela Dahlløf

Professor

Adam Ulfsbo

PhD

Martin Hasseløv

Professor

Fredrik Jean-Jacques Pleijel

Professor

Erik Martin Sandblom

PhD

Kristine Snuttan Sundell

Professor

Henning Reiss

1.amanuensis

Igor Babiak

Professor

Jorge Fernandes

Professor

Kiron Viswanath

Professor

Margarita Novoa Garrido

1.amanuensis

x
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Marit Bjørnevik

1.amanuensis

Martin H Iversen

1.amanuensis

Mette Sørensen

Professor

Ole Torrissen

Professor

Pål Olsvik

Professor

Steinar Daae Johansen

Professor

Sylvie Bolla

1.amanuensis

Torstein Kristiansen

1.amanuensis

Vigdis Tvergberg

1.amanuensis

Ørjan Hagen

1.amanuensis

5.1.4

FBA

Akvakultur og sjømatkvalitet

FBA

Akvakultur og fiskefysiologi

x

FBA

Akvakultur og ernæring og teknologi

x

FBA

Akvakultur

FBA

Økotoksikologi

FBA

Genomikk

FBA

Akvakultur og tidlige livsstadier

FBA

Akvakultur og vannkjemi

x

FBA

Oseanografi

x

FBA

Akvakultur, fysiologi og kvalitet

Kompetansemessig stabilt over tid

Siden det er fire institusjoner som samarbeider om programmet, med et anselig antall personer,
regner vi programmet som meget kompetansemessig stabilt. FBA har totalt mange ansatte innen det
biovitenskapelige fagområdet som kan benyttes i undervisningskabalen om nødvendig.
I og med at miljøet totalt fremstår som meget robust, er det rikelig med kompetanse til veiledning av
masteroppgaver. I tillegg kan Ph.D.- studenter i løp, samt personer fra relevante industri og
forskningssamarbeid være biveiledere på masteroppgaver.

5.2

Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.

Som vist i Tabell 12 har en stor andel av de sentrale fagpersonene dokumentert pedagogisk
kompetanse. Det henvises til de enkeltes CV-er for detaljert informasjon. Det er flere erfarne
forelesere som har tilegnet seg praktiske kunnskaper på feltet i løpet av årene.
Nord Universitetet planlegger også framover å tilby et emne innen i universitetspedagogikk. Ansatte
ved FBA vil på lik linje med andre ansatte ved Nord kunne søke om å delta på dette. Tilsvarende ser
vi at de involverte fagpersoners CV at dette også har vært og er et tilbud ved de andre tre
institusjonene.

5.3

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

Partnerne har gjensidig forpliktet seg til å stille en studieprogramansvarlig og en administrativ
ansvarlig på hvert studiested som skal sikre Nord universitet sitt bidrag til den felles
opptakskomiteen, vedlikehold og utvikling av studieprogrammet, individuell veiledning av
studentenes studieplan, samt gjensidig oppfølging av partnerne.

41

18/03635-10 Akkreditering av nye studieprogram - Nordisk master i Bærekraftig produksjon og utnyttelse og av marine bioressurser : Søknad om akkreditering - Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser - MARBIO

Ledelse og ansvar for utdanninggene ved Nord universitet er beskrevet i kvalitetstyringssystemet for
utdanningsområdet9.
Ved FBA har dekan 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, samt sekretær fra
administrasjonen. Utvalget vil kunne fatte vedtak som omhandler MAR-BIO, der gitt i utvalgets
mandat, men da etter innspill fra konsortiet. Hvert studieprogram har en programansvarlig.
Faglig ledelse FBA
Ansvarsområdene til studieprogramansvarlig ved Nord universitet er definert og beskrevet i
kvalitetsstyringssystemet ved Nord.
Følgende hovedpunkt for studieprogramansvarlig er der gitt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Førsteamanuensis Marit Bjørnevik er studieprogramansvarlig for Nordisk master i bærekraftig
produksjon og utnyttelse av marine bioressurser. Som programansvarlig har Bjørnevik dermed
definerte oppgaver som følges opp. Bjørnevik er fast ansatt ved FBA siden 2003. Hun har doktorgrad
innen akvakultur med fokus på fiskekvalitet. Hennes kompetanse er dermed svært relevant i rollen
som programansvarlig.
Faglig ledelse Göteborgs Universitet

9

https://www.nord.no/no/om-oss/universitetet/kvalitetsystem
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Det naturvitenskapelige fakultet er ett av åtte fakulteter ved Göteborgs universitet. Fakultetet består
av sju institusjoner, og ledes av en dekan. En assisterende dekan er utnevnt som ansvarlig for
bachelor- og mastergradsprogram ved hvert fakultet, og leder utdanningsutvalget for disse.
Medlemmene i utvalget er ansvarlig for fakultetets bachelor og masterprogram. Utvalget gir råd til
fakultetsstyret om saker som angår kvalitet i utdanning på bachelor og masterprogram. Nye
masterprogram godkjennes av sentralt utvalg for utdanning på rektornivå.
Vår kontaktperson ved UGOT, Kristina Sundell, tilhører Institutionen för biologi och miljövetenskap.
Prefekt, proprefekt, viceprefekter samt administrativ leder utgjør instituttets ledergruppe. Prefekten
er instituttleder, og styrer det daglige overordnede arbeidet. Proprefekten er nestleder for
avdelingen. I tillegg er det flere viseprefekter med ulik ansvar. Den administrativ lederen støtter
instituttleder, ledelsen og institusjonsrådet i de daglige aktivitetene og bistår dem i form av
saksforberedelse.
Figur 1: Organisasjonskart for Göteborgs universitet - Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för biologi och
miljövetenskap.

Instituttrådet fungerer rådgivende til prefekten, og utgjør et forum for dialog og diskusjon av
instituttet virksomhet. Dessuten fins ulike arbeidsgrupper; Utbildningsrådet, Forskningsberedningen,
Samverkansgruppen samt Examinatorsgruppen. Arbeidsgruppene har en rådgivende rolle i
beslutninger, samordner ulike deler av virksomheten, og utvikler sine respektive områder.
Faglig ledelse ved Hólar Høgskole
Styret ved Hólar Universitet utgjør sammen med rektor Universitetsrådet. Universitetsrådet
bestemmer strategi for undervisning og forskning, og bestemmer universitetets organisasjon.
Beslutninger om organisering av universitetets fakulteter og arbeidsmetoder tas av
Universitetsrådet.
På Hólar Høgskole er det tre avdelinger som er ansvarlige for programmene og undervisnings- og
forskningsprosjektene som tilhører den aktuelle avdelingen. Avdelingsleder er hovedansvarlige for de
enkelte program som tilhører sin avdeling. Programmene ledes gjennom jevnlige avdelingsmøter, og
i tett samarbeids studieadministrasjonen.
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Faglig ledelse Universitetet i Akureyri
Rektor er universitetsrådets president, leder av universitetsadministrasjonen og øverste
representant for universitetet. Se organisasjonskartet vist i figuren under. Rektor er ansvarlig for og
fører tilsyn med alle universitetets aktiviteter, møter i Universitetsrådet (Háskólaráð), og har
ansvaret for beslutningstaking i alle saker. Universitetsrådet har den høyeste beslutningsorganet ved
universitetet.
Figur 2: Organisasjonskart UNAK.

Kvalitetsrådet (Gæðaráð) er ansvarlig for gjennomføringen av kvalitetssystemet på universitetet. Det
sikrer at universitetet oppfyller de eksterne krav som stilles til kvalitet i sitt arbeid. Sigrún
Magnúsdóttir er Kvalitetsansvarlig og leder for kvalitetsrådet. I tillegg består rådet av representanter
for det akademiske fellesskapet, direktør for studiesteder, direktør for studentregistrering, to
studentrepresentanter og to ansatterepresentanter. Også ved universitetet i Akureyri har hvert
program en programleder.

5.4

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 gir oversikt over fagmiljøet som inngår i studieprogrammet.
I Bodø er kravet om at minimum 50 % av årsverkene utgjøres av fast ansatte i hovedstilling mer enn
oppfylt. Kun et par er i midlertidig stilling. Også våre partnere har et stabilt faglig miljø, uten at
nøyaktig prosentsats er oppgitt.
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Når det gjelder hva som er sentrale deler, regner vi det obligatoriske emnet og masteroppgaven som
de sentrale deler. I tillegg har vi valgt å se på alle valgbare emner til å ligge under eller i nær
tilknytning til sentrale deler, i og med masterens tverrfaglighet.
5.4.1

a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med førstestillingskompetanse.

Ikke relevant. Studieprogrammet er på masternivå.
5.4.2

b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet
bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professoreller dosentkompetanse.

Som vist i Tabell 12, er det blant de 33 mest sentrale fagpersoner tilknyttet studiet, over 90%
førstekompetanse og totalt 45% har toppkompetanse. Kravet er derfor oppfylt.

5.5

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.

Se beskrivelse og begrunnelse i avsnitt 4.3.

5.6

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

MAR-BIO er en fellesgrad mellom fire institusjoner i tre ulike land, og sikrer i seg selv internasjonalt
samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet. I tillegg har konsortiet etablert samarbeid
med et ledende amerikansk universitet, University of New England (UNE), Maine, USA, som starter et
parallelt masterprogram in «Ocean Food Production». Det er planlagt felleskurs, studentutveksling
og lærermobilitet mellom vårt planlagte masterstudium og UNE.
Fagpersonene tilknyttet FBA sine faggrupper har bred nasjonal og internasjonale nettverk, samt
nettverk innad i fakultetet (

Tabell 13). FBAs nettverk er også beskrevet i vedlagte CV-er. Fagmiljøet deltar hovedsakelig i de ulike
nettverkene ved at de har samarbeid om forskning. Nettverkene er særdeles relevante, da mange av
dem går direkte på kjerneområdet i MAR-BIO. Noen av de fagansatte har også nettverk mot
oppdrettsnæringen, og er involvert i forskningssamarbeid og forsknings-konsesjoner i samarbeid
med oppdrettsnæringen.
I denne typen samarbeidsgrad, er det ikke mulig å fullt ut i detalj dokumentere alle partnernes
nettverk utover det som her er gjort. Her må vi stole på at partnerne, som anerkjente institusjoner,
har tilstrekkelig nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk relevant for studietilbudet. Utover
dette er det gitt eksempler fra de andre partnerne i avsnitt 4.3.
Vi mener at den beskrivelsen som er gitt av de fire partnernes nettverk, viser at alle fagmiljøene
samarbeider bredt både nasjonalt og internasjonalt, og at det består av aktive forskere. Vedlegg 6 og
9 understøtter dette. Dermed er kravet om relevant nettverk godt dokumentert.
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Tabell 13: Oversikt over nettverk for de tre faggruppene ved FBA som bidrar mest inn i Master i biovitenskap.

Faggruppe Nettverk
Genomikk

Akvakultur

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
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
Committees etc. (At man sitter i styrer, komiteer av relevanse): ARCTOS network; ICES working
group(s); Miljødirektoratet (Arbeidsgruppe Gyrodactylus salaris og resistens)
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5.7

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.

47

18/03635-10 Akkreditering av nye studieprogram - Nordisk master i Bærekraftig produksjon og utnyttelse og av marine bioressurser : Søknad om akkreditering - Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser - MARBIO

6 § 2-5 Utfyllende bestemmelser for fellesgrader
6.1

Det skal framgå tydelig hvilke deler av fellesgraden de ulike samarbeidende
institusjonene har ansvaret for, og det skal foreligge tilfredsstillende rutiner for
utvikling og kvalitetssikring av fellesgraden som helhet.

Konsortiet har det overordnede ansvaret for fellesgraden, og består av representanter fra de
samarbeidende institusjonene. Det er konsortiet som har utarbeidet søknaden til nordisk
ministerråd, og sikret en integrert studieplan for fellesgraden. Konsortiet har det overordnede
ansvaret for kvalitetssikringen av MAR-BIO som helhet. En juridisk bindende samarbeidsavtale som
regulerer ansvarsforholdet mellom partene (konsortium-avtale) vil bli utarbeidet så snart alle fire
partneruniversitetene har fått godkjenning for å etablere studiet. Partnerne har utarbeidet et forslag
til en slik avtale (Vedlegg 13).
Alle de fire partneruniversitetene vil ha mastergraden MAR-BIO som en del av sin studieportefølje
og de rutiner som er knyttet til dette. Det vil være en egen studieprogramleder ved hvert studiested
som følger opp kvalitet og utvikling av studiet. Utover dette er studiet underlagt
kvalitetssikringssystemet ved det enkelte universitet, mens utvikling av studiet, herunder
læringsutbytte og pensum, vil skje innenfor konsortiet.
Studentene søker opptak til ett av de fire lærestedene. Partnerne har delt ansvar for opptak, der
beslutningen gjøres av en opptakskomité bestående av representanter fra de fire partnerne basert
på opptakskriteriene beskrevet i avsnitt 2.1.1. En søker kan bare blitt tatt opp til ett av
studiestedene.
De fire studiesteder har fellesansvar for ett obligatorisk emne, Marine bioressurser, på 15 ECTS. Hver
partner skal bidra med undervisning tilsvarende 3,75 ECTS, og lage et opplegg på en uke i henholdsvis
Bodø, en uke i Gøteborg, 3 dager på Hólar og 2 dager på Akureyri, samt undervisning på Skype i
mellomsamlingene. Hvert studiested har ansvaret for innkvartering i den perioden de er på
studiestedet.
De fire studiestedene har hver for seg ansvar for å tilby masteremner av høy kvalitet inn i
programmet. Alle emner som tilbys er kvalitetssikret gjennom det enkelte universitet sitt
kvalitetssikringssystem. Alle universitetene har forpliktet seg til å tilby masterprosjekter og
hovedveilederansvar for minimum 5 studenter per år.
Den institusjonen der studenten blir veiledet i og skriver masteroppgave, har ansvaret for å utstede
vitnemål. I tillegg får studenten et diplom som viser at graden er et samarbeid mellom de fire
partnerne. Vitnemålene utstedes på grunnlag av nasjonale og lokale regler som gjelder ved hvert
partneruniversitet.
Organiseringen av et konsortium for MAR-BIO begrunnes med at det skal kunne fatte både
administrative og faglige beslutninger. Det er også hensiktsmessig for å bidra til å sikre et likeverdig
ansvarsforhold for graden mellom partnerinstitusjonene.
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6.2

Delene fellesgraden består av, skal utgjøre en samlet helhet i samsvar med
læringsutbyttet for fellesgraden.

Læringsutbyttebeskrivelsen er utformet med bakgrunn i EQF – European Qualification Framework.
Både Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR, Norge), Sveriges referansram för kvalifikationer
(SeQF) og Icelandic Qualificaton framework (ISQF) bygger på denne, og var derfor naturlig å bruke.
Masterprogrammet har et bredt navn; Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av
marine bioressurser. Det er derfor et uttalt mål at studentene etter endt studium skal ha en bred
tilnærming til fagområdene; både inn mot biologi og samfunnsfag. Det felles første emnet bringer
studentene sammen og skaper en klar ramme rundt denne målsetningen, både faglig og sosialt.
Emnene som tilbys som valgfag ved de enkelte studiesteder, støtter således opp om bredden i
emnet.
Hvert studiesteds programleder for MAR-BIO programmet vil jobbe tett for å sikre at studentene tar
masteroppgaver som er innenfor feltet marine bioressurser. Selve masteroppgaven vil være helt
sentral for å oppnå læringsutbyttet. Helheten vil gjenspeile seg under opptaksprosessen som baserer
seg på studentenes bachelorbakgrunn, karakterer og motivasjonsbrev, der programlederne i
felleskap går gjennom søkermassen og velger ut hvem som får tilbud.
Programmet har en felles læringsutbyttebeskrivelse (NKR) og diploma supplement uavhengig av hvor
studenter mottar sitt vitnemål.

6.3

Ved akkreditering av en internasjonal fellesgrad skal deler som tilbys av institusjoner
underlagt lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, tilfredsstille
standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud i § 2-1 til § 2-4 i denne
forskrift.

Nord universitet har selvakkrediteringsrett, og kan opprette studier selv. Gjennom den
dokumentasjon og argumentasjon som er presentert i denne søknaden, mener vi at kravene til
studiet er oppfylt fra FBAs og Nord sin side. Også akkrediteringer og kvalitetssikringsprosedyrer vil bli
utført i henhold til begge nasjonale og lokale regler for hvert partner universitet. I startfasen av
planleggingen av programmet bestemte konsortiet at de forskjellige prosedyrene som brukes hos de
ulike partneruniversitetene vil bli beskrevet i en egen partneravtale. Denne utarbeides når alle
institusjonene har besluttet å opprette studieprogrammet jf. partnernes egne retningslinjer.
NOKUT krever også at de norske og de utenlandske delene i studiet har en sammenheng og utgjør en
samlet helhet i samsvar med det totale læringsutbyttet. De fire partnerne bidrar til studiet med sine
korresponderende fagområder som biologi, fiskeri, akvakultur, miljø og bærekraft. I tillegg har hvert
studiested sin spesialitet, som gir studentene en unik vinkling. Vi argumenterer også for at det
nordiske samarbeidet i seg selv gir en sammenheng og helhet.
I følge NOKUTs veileder er det søkerens ansvar å påse at institusjonene som inngår i
fellesgradssamarbeidet er akkrediterte i sine land og har rett til å inngå fellesgradssamarbeid. Så
langt det har vært mulig for oss å undersøke, er alle de tre andre partnerne selvakkrediterende, og
kan dermed selv godkjenne nye studieprogram, inkludert masterprogram. Vedlegg 11 dokumenterer
partnernes akkrediteringsstatus.
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Det er ulike rutiner for akkrediteringen av selve studieprogrammet. Vi gir her en kort oversikt:
Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet søkte styret om å etablere den nordiske
mastergraden med oppstart høst 2019. Styret godkjente etableringen i styremøte 25.10-18 (sak
18/03788-1) under forutsetning om at studiet blir akkreditert ihht. NOKUT og
Studietilsynsforskriften. Bestilling av emnekombinasjon ble sendt fra fakultetet til studieavdelingen
ved Nord 15.11-18.
Parallelt er denne akkrediteringssøknaden utarbeidet, og har vært i fakultetets utdanningsutvalg.
Neste steg er godkjenning av Utdanningsutvalget ved Nord, under ledelse av prorektor for utdanning
Hanne Solheim Hansen, deretter godkjenning/ akkreditering av Nords rektor Bjørn Olsen.
Ved Göteborgs universitetet er nå studieprogrammet og programplanen godkjent av Det
naturvitenskapelige fakultet etter samråd med Utbildningsstyrelsen ved Göteborgs universitet.
(Vedlegg dokumenter). I vedlegg 12 ligger UGOT sin søknad om etablering.
Ved Hólar Høgskole avgjøres studieplanen av Avdeling for akvakultur og fiskebiologi etter samråd
med det som kan oversettes til gradsstudieutvalget. Etableringen av studiet er godkjent i
«executive board» ved Holar Høgskole, og skal deretter godkjennes formelt i «The Board of
Governors».
Ved Universitetet i Akureyri UNAK vil programplanen avgjøres av Fakultet for naturressursvitenskap
etter å ha blitt akseptert av det som kan oversettes til gradsstudieutvalget ved Fakultet for økonomi
og naturvitenskap, samt kvalitetsrådet (Gæðaráð) ved UNAK.
UNAK er akkreditert av departementet for Utdanning, Vitenskap og Kultur i fagfeltene
samfunnsvitenskap, helsevitenskap og agrikultur. UNAK opererer i henhold til lov om offentlige
universiteter (Lögum um opinbera háskóla) nr. 85/2008, med senere endringer, siste nr. 56/2013,
samt Lov om universiteter (Lögum um háskóla) nr. 63/2006.
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse

Fakta opplysninger om studiet
Felt
Programnavn
Webnavn
(P-NAVN)
Nivå

Fyll ut / Velg standardtekst
Skriveveiledning
Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine
bioressurser.
Biovitenskap
MAR-BIO
Master (2 år)

Studiepoeng (ECTS)

120

Varighet

4 semester

Studiemodus

Heltid. Campusbasert, nett- og samlingsbasert

Studiested

For deltid – velg
progresjonsprosent.
Studieprogrammet er en fellegrad mellom Nord Universitet-Bodø, Universitetet i
Gøteborg-Sverige, Universitetet i Akureyri-Island og Høgskolen i Holar – Island.
Det forventes at studiested blir minimum to av studiestedene.

Programansvarlig
Studieveileder

Marit Bjørnevik

Trine Åsheim Bernhardsen

Undervisningsspråk

Engelsk

Kostnader
(P-KOST)

Semesteravgift og pensumlitteratur bekosets av
studentene.
Første semester inngår et obligatorisk emne der
studentene tilbringer 1 uke i Bodø, 1 uke i Gøteborg
og en uke på Akureyri/ Holar. Utgifter til dette
dekkes av Nordisk Råd midler som følger med
masteren.
I tillegg er det obligatorisk utveksling i minimum 30
sp, som medfører utgifter til reise, bolig og mat.
Studenten kan søke støtte laånekassen eller
ERASMUS+ for å dekke dette.

Oppgi evt. informasjon om
øvrige kostnader, f.eks
feltarbeid, tokt, nødvendig
utstyr.

Fort. >
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse

Beskrivelse
Felt
Kort introduksjon
(salgstekst)
(P-KORTINTRO)

Yrkesmuligheter
(P- YRKESMULIG)

Videre utdanning
(P-VIDSTUD)

Opptakskrav
(P-OPPTINFO)

2

Fyll ut / velg standardtekst
MAR-BIO er et forskningsbasert felles masterprogram hvor
vi kombinerer kompetanse fra 3 nordiske land for å
utdanne neste generasjon fagfolk innen blå vekst og
sirkulær marin økonomi. Gjennom et tverrfaglig
studieprogram får studentene innsikt i samspillet mellom
fiskerier, akvakultur, miljø, jus, forvaltning og produksjon
av marine bioressurser.
Avhengig av masteroppgavens profil, vil kandidater være
godt kvalifisert for stillinger innen relevant næringsliv som
oppdrettsnæring, fiskerinæring, videreutvikling og
produksjon av marine næringsmidler, utnyttelse av
restråstoff, biologisk konsulentvirksomhet,
kommuneplanlegging, kommunal og statlig forvaltning av
miljø, natur og akvakulturressurser, samt utvikling av
kystsamfunn.
Videre utdanning vil være avhengig av bakgrunn også fra
bachelorgrad. Forutsatt biologisk bakgrunn fra
bachelorgrad og fullført MAR-BIO, vil kandidaten kunne
kvalifisere seg til å gå videre med en PhD i akvatisk
biovitenskap ved Nord universitet, eller tilsvarende PhD
utdanninger ved Universitetet i Akureyri og Universitetet i
Gøteborg. Kandidater med en samfunnsvitenskapelig
bakgrunn på sin bachelorgrad, vil etter fullført MAR-BIO,
også kunne kvalifisere for doktorgradsløp ved andre
institusjoner i Norge eller utlandet.
Opptakskravet til Nordisk master i bærekraftig utnyttelse
og produksjon av marine bioressurser er:
• Relevant Bachelorgrad (180 ECTS) innen
biovitenskap eller samfunnsvitenskap, herunder
samfunnsøkonomi.
• Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis),
det vil si et karaktersnitt på minimum C i
opptaksgrunnlaget.
• Motivasjonsbrev som lastes opp i søknadsweb
innen gjeldende frister.
Aktuelle søkere kan søke opptak til MARBIO ved alle fire
studiesteder. Søkerne kan søke til flere av studiestedene.

Skriveveiledning
Beskriv studiet i 3-4
setninger. Hvorfor er det
viktig? Hvem vil ha
interesse for studiet?

Oppgi informasjon om
yrker/stillinger som
kandidater er
kvalifiserte/egnet til etter å
ha fullført. Beskriv
kunnskaper/ferdigheter
arbeidsgivere ser etter,
gjerne ved å henvise til
læringsutbytterbeskrivelse.
Oppgi spesifikke program
som kandidater er
kvalifiserte til å søke
opptak til etter å ha
fullført. Gi informasjon om
nivå og fagområder. Her
kan det lenkes til andre
programbeskrivelser.

For mastergrad, evt:
Bachelorgrad eller
tilsvarende innenfor
[fagområde] med
gjennomsnittskarakter C
(2,7) eller bedre.
Oppgi evt. andre
opptakskrav.
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse

I motivasjonsbrevet vektlegges søkerens motivasjon for
studiets læringsutbytte og utvekslingsordninger, søkerens
faglige bakgrunn og framtidige karriereplaner vil bli
vektlagt. Søkere utenfor Norden må dokumentere
engelskkunnskaper ved engelsktest.
Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall plasser,
skal søkerne, forutsatt at opptakskravene er oppfylt,
rangeres etter følgende kriterier:
1. Motivasjonsbrev
2. Karaktergjennomsnitt på bachelorgraden,
eventuelt for emnene som inngår i søkernes
faglige fordypning.
3. Tverrfaglig sammensetning av studiekullet.

Fort. >
Realkompetanse
(P-REALKP)

Ikke aktuelt

Oppgi evt. særskilte krav

Programbeskrivelse
(P-INNHOLD)

MAR-BIO er interdisiplinært, og inkluderer både
biologi/naturvitenskap (biologi, oseanografi, teknologi,
(marin, akvakultur og bioteknologi) og samfunnsvitenskap
(sosioøkonomi, lover, politikk og formidlingsvitenskap) og
metode. Studentene som tas opp på programmet, må ta
minimum 30 ECTS ved et av partneruniversitetene;
Universitetet i Gøteborg, Universitetet i Akureyri eller
Høgskolen i Holar.

Beskriv programmet,
programmets formål,
innhold og struktur. Husk å
ikke gjenta informasjon
som fremkommer i andre
felt f.eks. Kort introduksjon
eller Læringsutbytte.

Studentene vil få en dyp og sammenhengende integrasjon
av biologiske, miljømessige, sosiale, juridiske og fysiske
planleggingsaspekter. Avhengig av masteroppgave og
valgfag vil studentene få kompetanse innen marin fisk,
skalldyr, algebiologi, havforskning, sivilrett, statsvitenskap,
næringsliv og økonomi ved Universitet i Gøteborg;
kompetanse innen akvakultur, miljøinteraksjoner, marin
økologi, genomikk og epigenetikk ved NORD Universitet;
kompetanse i akvakultur, ferskvannsbiologi og fiskeadferd
ved Høyskolen i Holar; fiskerivitenskap, matvitenskap,
bioteknologi, verdikjeder, markedsføring og kommunal
planlegging ved Universitetet i Akureyri School of Business
and Sciences.
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
Læringsutbytte
(P-MAL)

Kunnskap og forståelse
Etter fullført MAR-BIO programmet vil kandidaten:
• ha inngående kunnskap om det bredere perspektivet på
bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser,
spesielt innen akvakultur og fiskeri.
• ha et grundig innblikk i teori om bæreevne og økonomiske
verdiskaping av marine bioressurser.
• har inngående kunnskap om vitenskapsteorier og metoder
innenfor feltet marine bioressurser
• Kunnskap om prosjektbeskrivelser, design, teambygging

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100 –
200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.

Ferdigheter
Etter fullført MAR-BIO program er det forventet at
kandidaten kan
• Bruke relevante metoder for forsknings- og utviklingsarbeid
på en uavhengig måte
• gjennomføre et uavhengig, begrenset forsknings- eller
utviklingsprosjekt under tilsyn og i samsvar med gjeldende
normer for forskningsetikk
• presentere tilegnet kunnskap innen marine bioressurser
samt egne analyser og syntese, både muntlig og skriftlig
Generell kompetanse
Etter fullført MAR-BIO program er det forventet at
kandidaten kan

Utveksling
(P-UTVEKS)

• analysere og kritisk håndtere informasjonskilder og bruke
dem til å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter
• Vurder fakta fra ulike kilder, diskutere dem og ta stilling til
fordeler og ulemper med ulike teorier
• kommunisere faglige problemstillinger, analyser og
konklusjoner både med spesialister og allmennheten

Studentene som tas opp på programmet, må reise ut å ta
minimum 30 sp ved et av partneruniversitetene;
Universitetet i Gøteborg, Universitetet i Akurery eller
Høgskolen i Holar.

Oppgi 2- 3 anbefalte
institusjoner for utveksling,
samt hvilke/t semester
anbefales til utveksling.
Beskriv konkrete
utvekslings- og
praksisavtaler.
Fort. >
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse

Lover, retningslinjer og reglement
Felt

Fyll ut / velg standardtekst

Skriveveiledning

Programevaluering
(P-EVALU)

Oppgi evt. andre tiltak for
kvalitetssikring.

Eksamen- og
vurderingsformer
(P-EKSAVU)

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser og av
studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår
som en del av universitetets
kvalitetssikringssystem.
Programmet består av enkeltemner og
masteroppgave på 60 ECTS som vurderes
individuelt. Det vil bli brukt et bredt utvalg av
eksamen og vurderingsformer: Muntlig
eksamen, skriftlig skoleeksamen,
hjemmeeksamen, multiple choice, mappe.
Masteroppgaven vil bli vurdert med skriftlig
oppgave med muntlig justering.

Eksamensbestemmelse,
vurdering,
karakterfastsetting
(P-EKSAMVU)

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

Beskriv eksamens- og
vurderingsformer som er
brukt. Skal være i henhold
til godkjente
vurderingsformer ved
institusjonen. Skal
avdekke om programmet
inneholder en bacheloreller masteroppgave.
Oppgi evt. informasjon
om andre gjeldende
regler osv.

Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om
studier og eksamen ved Nord universitet samt
Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord
universitet.

Aktuelle forskrifter og
sentrale bestemmelser
(P-AKTFOR)

Forskrift om studier og eksamen ved Nord
universitet samt tilhørende retningslinjer på
universitetets nettsider.

Vis til rammeplaner,
retningslinjer for tildeling
av praksisplasser osv.,
med lenker og
vedtaksdato om aktuelt
End.
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Study information template
English programme description

Key programme facts
Field

Please complete / choose standard text

Study programme name

Degree level

Nordic master in sustainable production and utilization of marine
bioresources
Biosciences
Provide the programme’s
MAR-BIO
subject name, eg.
“Biology”.
Master (2 years)

ECTS credit points

120

Duration

4 semester

Web name
(P-NAVN)

Programme coordinator

Provide the programme
duration in total
semesters.
Full-time. Campus-based, external and E-learning For part-time, indicate
workload (as percent of
progression). E-learning =
“nettbasert”. External =
“samlingsbasert and
“nett- og
samlingsbasert”.
The study program is a multiple degree between Nord University-Bodø,
University of Gothenburg-Sweden, University of Akureyri-Iceland and Holar
University College -Iceland. It is expected that the students will do exchange
to at least one of the other three study locations.
Marit Bjørnevik

Study advisor

Mats Pedersen

Teaching language

English

Costs
(P-KOST)

Costs for semester registration and course
literature apply.

Study mode

Study location

The first semester the students will attend an
compulsory course spending 1 week in Bodø, 1
week in Gothenburg and one week in Akureyri /
Holar. Expenses for this are covered by the Nordic
Council funds that accompany the master.
In addition, there is a compulsory exchange of at
least 30 credits one of the partner universities
within MAR-BIO, which results in travel, housing
and food expenses. The students can apply for
1

Writing help

Provide information
about additional costs as
applicable, eg.
excursions, field trips,
equipment.
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Study information template
English programme description

extra grant from the “Norwegian Lånekasse” if
norwegian, or from ERASMUS + from the EU
system.

Continues over page >
Study programme description

2

Field
Short
introduction
(sales pitch)
(P-KORTINTRO)

Please complete / choose standard text
MAR-BIO is a research-based master's program combining
competence from 3 Nordic countries to educate nextgeneration professionals within the area of blue growth
and marine circular economy. Through an interdisciplinary
study program, students gain insight into the interaction
between fisheries, aquaculture, environment, law,
management and production of marine bio-resources.

Writing help
Describe the programme
in 3 – 4 sentences. Why is
it important /
interesting? Who is the
target group?

Careers
(P- YRKESMULIG)

Depending on the master's thesis profile, candidates will
be well qualified for positions in relevant business sectors
such as aquaculture, fisheries, further development and
production of marine food, utilization of waste-by
products, biological consultancy, municipal planning,
municipal and state management of environment, nature
and aquaculture resources, as well as the development of
coastal communities.

Further
education
(P-VIDSTUD)

Further education will depend on background also from
the bachelor's degree. Assuming biological background
from bachelor's degree and completed MAR-BIO, the
candidate will be able to proceed with a PhD in aquatic
biosciences at Nord University, or equivalent PhD degrees
at the University of Akureyri and the University of
Gothenburg. Candidates with a social science background
on their bachelor's degree will, after completing MAR-BIO,
also qualify for doctoral degrees at other institutions in
Norway or abroad.

2- 3 sentences about the
occupations/positions
candidates are qualified /
suited to upon
completion. Describe
what skills and
knowledge potential
employers look for, and
how the programme
provides these. Reference
learning outcomes.
Describe which
programmes candidates
are qualified to apply for
upon completion. Provide
information about
degree level and field /
subject.
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Study information template
English programme description
Admission
requirements
(P-OPPTINFO)

Admission requirements are:
• Bachelor's degree (180 ECTS) within bioscience or
social science (Jeg har sjekket UiO og UiB, og der
er samfunnsøkonomi en del av
samfunnsvitenskapelig utdanning).
• Average grade of C or better (laudabilis) in the
Bachelor’s degree.
• A motivation letter must be uploaded to the
application portal within the specified deadline.
For applicants outside the Nordic countries, applicants are
asked to document proficiency in English language.

If relevant: Norwegian
language proficiency.
For master programmes:
Completed Bachelor
degree equivalent to a
Norwegian bachelor
degree with an average
grade of C or better.

Describe any other
applicable admissions
href="https://www.nord.no/en/studies/admission/">View requirements.
general admission and documentation requirements</a>
Applicants apply to the preferred university. It’’s possible
to apply to more than one.
Applicants are ranked by:
1. Motivational letter
2. Grades of the Bachelor’s degree
3. An interdisciplinary constellation of the class.
Applicants will be ranked by their motivation letters. The
applicant’s motivation for the study, and his/her
motivation for the idea of travelling between the partner
universities, as well as his/her academic background and
future career plans will be emphasized.
Continues over page >

Recognition of
prior learning
(P-REALKP)

For programmes taught in English (international
programmes): The admission requirements are absolute.
Contact the study advisor for information about credit
transfer.
For programmes taught in Norwegian: If the applicant
does not fulfil the requirements for the Higher Education
Entrance Qualification but has experience-based
competence relevant to the field of study, he or she may
apply for recognition of this competence in order to fulfil
the admission.

3

Describe any special
requirements /
regulations for
assessment of experiencebased learning.
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Study information template
English programme description
Programme
description
(P-INNHOLD)

Learning
outcomes
(P-MAL)

MAR-BIO is interdisciplinary and combine biology,
oceanography, technology sciences (marine, aquaculture
and biotechnology) and social sciences (socioeconomics,
laws, politics, planning aspects and communication) and
methodology. The students enrolled in the program
must take a minimum 30 ECTS at one of the partner
universities; University of Gothenburg, University of
Akurery or Holar University College.
Depending on the master's thesis and electives, students
will gain expertise in marine fish, shellfish, algae biology,
civil law, political science, business and economics at the
University of Gothenburg; expertise in aquaculture,
environmental interactions, marine ecology, genomics
and epigenetics at NORD University; expertise in
aquaculture, freshwater biology and fish behavior at
Holar College; fisheries science, food science,
biotechnology, value chains, marketing and municipal
planning at the University of Akureyri School of Business
and Sciences.
Knowledge and understanding
After completion of the MAR-BIO programme the
student is expected to be able to:
• has thorough knowledge of the broader perspective on
sustainability of sustainable production and utilisation of
marine bioresources, especially within aquaculture and
fisheries
• has thorough knowledge of the sustainability and
value creation of marine bioresources
• have a thorough knowledge about scientific theories
and methods in the field of marine bioresources.
• know the basics of project formulation, design, teambuilding
Skills and abilities
After completion of the MAR-BIO programme the
student is expected to be able to:
• use relevant methods for research and development
work in an independent manner
• carry out an independent, limited research or
development project under supervision and in
accordance with applicable norms for research ethics
• present acquired knowledge as well as own analyses
and syntheses, both orally and in writing
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Describe the programme,
its purpose, content and
structure. Do not repeat
information provided in
other fields, such as short
intro or learning
outcomes here.

Learning outcomes should
be structured according to
Knowledge, Skills and
General Competencies.
100 – 200 word.
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Study information template
English programme description

Judgement and approach
After completion of the MAR-BIO programme the
student is expected to be able to:
• analyze and deal critically with various sources of
information and use them to structure and formulate
scholarly arguments
• evaluate facts from different sources, discuss them
and take a stand for the pros and cons with different
theories.
• communicate academic issues, analyses and
conclusions both with specialists and the general public
Student exchange
(P-UTVEKS)

The students enrolled in the program will do a minimum
of 30 credit exchange to one of the partner universities;
University of Gothenburg, University of Akurery or Holar
University College.

Provide 2 – 3
recommended institutions
for student exchange, as
well as information about
which semester is
recommended for
exchange. Describe
concrete exchange and
partner agreements.
Continues over page >
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Study information template
English programme description
Acts, regulations and policy
Field
Programme evaluation
(P-EVALU)

Please complete / choose standard text
The programme is evaluated via student
questionnaire, yearly course evaluations, as
well as by the programme coordinator. The
evaluations form a part of the university's
quality assurance system.

Writing help
Describe any additional
measures for quality
assurance at programme
level, if applicable.

Assessment methods
(P-EKSAVU)

The program consists of single courses and a
60 ECTS thesis, which is assessed individually.
A wide range of examinations and assessment
forms will be used: Oral exam, written school
exam, home exam, multiple choice, and
folder.
The Master's thesis will be assessed with a
written assignment with oral adjustment.

Examination regulations,
assessment and grading
(P-EKSAMVU)

The Norwegian system for grading and
assessment using the letter grades A - F, in
which A denotes the best/highest grade and F
denotes "not passed". Candidates’ work can
also be assessed as "passed", "not passed",
"approved" and "not approved".

Describe which
assessment methods are
used in the programme.
This field should
information about any
bachelor or master
thesis. For English
terminology view
“Approved Forms of
Assessment” www.nord.
no/en/about/rulesregulations/
Provide further
information about
assessment and grading
if necessary.

href="https://www.nord.no/en/about/rulesregulations/">View rules and regulations for
examinations</a>
Relevant regulations and
policies
(P-AKTFOR)

href="https://www.nord.no/en/about/rulesregulations/">View rules and regulations for
examinations</a>

Provide further
information about
national curricula /
frameworks, guidelines
for allocation of practice
placements etc., as
necessary.
END.
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Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

18/03635-8
Levi Gårseth-Nesbakk
Thorbjørn Aakre / Kathrine Mathisen
Møtedato
28.02.2019

AKKREDITERING AV NYE STUDIEPROGRAM - MASTER I JOURNALISTIKK OG
KOMMUNIKASJONSARBEID
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (akkrediterer) studieplan med tilhørende
dokumentasjon for master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid under forutsetning av at
punkt 2 og 3 følges opp.
2. Akkrediteringen forutsetter at fakultetet følger planen for rekruttering av fagpersoner.
3. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring for hele
Nord universitet.
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Bakgrunn
Nord universitet har vedtatt eget reglement for etablering av nye studier (rektorvedtak 15/01015-13,
18.03.2016). Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører universitet akkreditering i tråd med
Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning (Studiekvalitetsforskriften) og NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften).
Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid ble etablert av styret som nytt studieprogram fra
høsten 2019 (møte 25.10.2018, sak 103/18).

Nedenfor er studiemodellen for studieprogrammet master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid. Alle emner er på 10 studiepoeng, med unntak av masteroppgaven med integrert 10
ukers praksis på 30 studiepoeng.
Som student kan en velge mellom fordypning i journalistikk og kommunikasjonsarbeid. Emnene
innenfor de to fordypningene er kun like første studieår. Studentene velger spesialisering i
journalistikk eller kommunikasjonsarbeid andre året. Studiet tilbys som et nettstudium med
samlinger og heltidsstudium med 2–4 ukesamlinger av varierende lengde hvert semester.
Målsettingen med masterutdanningen er å utdanne kunnskapsrike og kritiske, kreative og
produktive journalister og kommunikasjonsarbeidere, med en bevisst holdning til begge
profesjonenes oppgaver og rolle i samfunnet.
Tabell 1 Studiemodell for Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid
Emne

Digital historiefortelling (10 sp.)
Språk, formidling og kommunikasjonsteknologi (10 sp.)
JO5000 Medier, offentlighet og menings-danning i velferdssamfunnet
(10 sp.)
Metode, fag og forskning (10 sp.)
Åpenhet,digital research og kildekritikk(10 sp.)
«Når det brenner» - krisehåndtering og krisejournalistikk (10 sp.)
J: Profesjonsrolle og profesjonsetikk – for journalister (10 sp.)
K: Profesjonsrolle og profesjonsetikk – for kommunikatører (10 sp.)
J: JO305 Journalistikk – innovasjon og endring (10 sp.)
K: Innovasjon og endringskommunikasjon (10 sp.)
J: Fra fag til journalistisk formidling (10 sp)
K: Strategisk kommunikasjon og omdømmehåndtering (10 sp.)
Masteroppgave med integrert praksis (30 sp.)
*: Alternative emner for journalist- og kommunikasjonsstudenter

1
(høst)
X
X
X

Semester
2
3
(vår)
(høst)
-

-

X
X
X
-

X*
X*
X*
X*
X*
X*
-
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(vår)
X
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Fakultetets behandling av søknaden
Søknaden er utarbeidet av studieprogramansvarlig for studiet. Søknaden er skrevet i henhold til
NOKUTs veiledning om akkreditering av studietilbud og dekan anbefaler styret å akkreditere studiet,
under forutsetning av at kravet i studietilsynsforskriftens § 2-2 krav til internasjonal utveksling
oppfylles i løpet av høstsemesteret 2019. Dersom studiet akkrediteres vil det tilbys første gang
høsten 2019.
Utgangspunktet var at akkrediteringssøknad skulle behandles av utdanningsutvalget i januar 2019. I
forbindelse med saksbehandlingen ble det avdekket en del momenter som ikke var tilstrekkelig
dokumentert. Dette gjaldt forhold knyttet til opptak, læringsutbytte/vurderingsformer, fagmiljøets
forskningskompetanse og nettverk innenfor kommunikasjonsdelen av studiet. I tillegg var det
nødvendig å få beskrevet fakultetets plan for rekruttering av nye fagpersoner innenfor
kommunikasjonsfaget.
Fakultet har etter møte med prorektor for utdanning, studiedirektør, dekan, studieprogramansvarlig
og saksbehandlere levert en ny søknad, med tilhørende dekanvedtak. I tillegg har dekan utarbeidet
en egen plan for rekruttering av fagpersoner som skal bidra inn i studiet.

Vurdering av akkrediteringssøknaden opp mot Studietilsynsforskriften
Nedenfor følger vurdering av oversendt akkrediteringssøknad og tilhørende dokumentasjon.
Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning til denne.
Tabellen nedenfor viser kravene i studietilsynsforskriften, vurdering av hvordan
akkrediteringssøknaden oppfyller kravene, og kommentarer til punktene.
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering
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

Vurdering av kravene
Se kommentar

Ok

Vurdering av kravene
Ok

Ok

Ok

Ok

Se kommentar
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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.

Se kommentar

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.
§3-2 Akkreditering av mastergradsstudier
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.
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.
§ 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

Se kommentar

Ok

Se kommentar

Vurdering av kravene
Ok
Se kommentar

Se kommentar

Vurdering av kravene
Se kommentar

Ok
Ok

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

Se kommentar

Se kommentar

Se kommentar

Kommentarer:
Fakultetets akkrediteringssøknad for mastergraden i journalistikk og kommunikasjonsarbeid svarer
konkret og utfyllende på de fleste kravene i studietilsynsforskriften. Det er imidlertid flere punkter
som krever nærmere omtale:
2.1.1
For opptak er det satt krav til minimum to års relevant yrkeserfaring. Fakultetet har ikke avgrenset
hva de mener er relevant erfaring og har lagt opp til en veldig bred definisjon. Normalen er at i de
tilfeller en krever relevant yrkeserfaring for å begynne på et masterstudium, har yrkeserfaringen en
direkte tilknytning til studiet. Fakultetet har ikke beskrevet hvordan, eller om ulik yrkeserfaring skal
vektlegges forskjellig i en eventuell rangering av søkere.
2.2.5
Masteroppgave (30 sp.) med 10 uker integrert praksis som vurderes med bestått/ikke bestått avviker
fra normalen. Normalt er en masteroppgave et selvstendig forskningsarbeid med et omfang på ca.
100-120 sider som vurderes med bokstavkarakterer, samt eventuelt muntlig forsvar av oppgaven.
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Kun ett av emnene innen kommunikasjon har en muntlig vurderingsform (presentasjon).
2.2.6
Fakultetet skriver: «Forskningsaktiviteten blant de faglig ansatte knyttet til Master i journalistikk og
kommunikasjonsarbeid har fram til nå i første rekke naturligvis vært rettet inn mot fagområdet
journalistikk..». Punktet er beskrevet for journalistikkdelen av studiet.
For «kommunikasjonsdelen» er beskrivelsen av hvordan studentene vil møte forskning og/eller
kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom studietilbudet noe uklar (faglitteratur og gjesteforelesere).
Samtidig viser fakultetet til en plan om rekruttering for å styrke denne delen.
Studiet mangler i dag en tydelig og relevant kobling til forskning og faglig utviklingsarbeid, da de ikke
har egne ansatte som kan vise til forskning direkte inn mot kommunikasjonsområdet.
2.2.8
Det foreligger ikke bindende avtaler om studentutveksling eller en beskrivelse av hvilket tidspunkt i
studentutveksling er mulig.
2.2.9
Fakultetet kan vise til et stort kontaktnett for journalistisk praksis med formelle samarbeidsavtaler. «I
tillegg vil utdanninga til kommunikatører kreve at vi oppretter et antall nye avtalefesta praksisplasser
i informasjonsavdelinger i offentlig, privat og sivil sektor. Vi er i løpende dialog også med denne
bransjen, og vil få tilgang på et variert utvalg av praksisplasser også her..».
Ut fra vedlegg 7 «Signerte praksisavtaler» foreligger det 11 kommunikasjonspraksisplasser.
3.2.2
Fakultetet oppgir at «For å styrke den faglige bredden og dybden i undervisning og forskning relatert
til det nye mastertilbudet trekker vi inn fagpersoner fra andre utdanningsområder ved FSV..» og «I
tillegg til disse vil vi ha noe behov for innleide gjestelærere innenfor særlig spesifikke faglige temaer».
Hvorvidt fagmiljøet er tilstrekkelig bredt og stabilt, som forskriften krever for et masterstudie, bør
diskuteres.
3.2.3
Fakultetet viser til punkt 2.3.5 og den enkeltes forskningsproduksjon. NOKUTs veileder krever som
minimum en begrunnelse for at fagmiljøet har forskningsresultater på høyt nivå.
2.3.1
Fakultetet kan i dag ikke vise til et fagmiljø innen kommunikasjonsarbeid. Fakultet har vedlagt en
egen plan for rekruttering av fagpersoner til feltet, som vil gjøre fagmiljøet dekkende på sikt.
2.3.5
I forskriften stilles det krav om at fagmiljøet skal drive forskning innen både journalistikk og
kommunikasjonsarbeid. Omfanget av forskningen (og dokumenterte resultater) som omhandler
kommunikasjonsarbeid er ikke like godt beskrevet og dokumenter som innen journalistikk.
Fakultet har lenket til den enkelte fagpersons publisering i Cristin, men ikke beskrevet forskningen
noen nærmere.
2.3.6
I søknaden vises det i all hovedsak til nasjonale og internasjonale nettverk knyttet til
journalistikkdelen av studiet. Hvilke nettverk som er relevante for kommunikasjonsdelen av studiet
er i mindre grad dokumentert.
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2.3.7
Fakultetet viser til et fagmiljø med oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Dette gjelder i hovedsak
innen journalistikk.

Vedlegg:
Dekanvedtak – søknad om akkreditering – Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid
Dekanvedtak – Rekrutteringsplan kommunikasjonsarbeid
Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid – søknad om akkreditering
Vedlegg 1
Vitnemål
Vedlegg 2
Diploma supplement
Vedlegg 3
Matrise LUBer – Emner
Vedlegg 4
Dokumentasjon læringsplattform
Vedlegg 5
Studieplan
Vedlegg 6
Internasjonalisering
Vedlegg 7
Signerte praksisavtaler
Vedlegg 8
Prosedyre for opplæring i nettstudier for studenter og lærere
Vedlegg 9
CVer samla
Vedlegg 10
Praksisrutiner for masterstudiet
Vedlegg 11
Motivasjonsbrev
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Dekanvedtak FSV
Arkivreferanse:

17/03941-7

Saksbehandler

Stian Hiis Bergh

Dato

11.02.2019

Sak: Dekanvedtak - søknad om akkreditering - Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid - FSV 2019/2020

Vedtak:
I henhold til Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 3-2, nr. 2, vedtar styret ved
Nord universitet etablering og nedlegging av studier av mer enn 30 studiepoengs omfang.
Dekan innstiller til styret at følgende studium akkrediteres; master i journalistikk og
kommunikasjonsarbeid, på 120 studiepoeng.
Hanne Thommesen
Dekan
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SAKSUTREDNING

Etablering:
I endelig studieportefølje for Fakultet for samfunnsvitenskap for studieåret 2019/2020 ble master
i journalistikk og kommunikasjonsarbeid presentert som ett av studiene som skulle akkrediteres.
Endelig studieportefølje er registrert med saksnummer 18/01585 i Public 360.

Bakgrunn:
Definisjonen av akkreditering er gitt i Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og
høyskoleloven), § 3-1, nr. 1:
Akkreditering forstås i denne loven som en faglig bedømming av om en høyere
utdanningsinstitusjon eller et studietilbud fyller standarder og kriterier gitt av departementet og
NOKUT. Akkreditering er et vilkår for å kunne tilby høyere utdanning. Akkrediterte studietilbud skal
være i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. (…)
Det er en forutsetning for akkreditering av studiet at studiet innfrir kravene som er gitt i Forskrift
om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften), kapittel 2 og 3.
Det er utarbeidet en akkrediteringssøknad for master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid.
Søknaden er behandlet i lokalt utdanningsutvalg ved FSV den 24.10.18. Lokalt utdanningsutvalg
har anbefalt at dekan oversender saken til sentralt utdanningsutvalg, før endelig behandling i
universitetsstyret.

Kort om akkrediteringssøknaden:
Søknaden er i utarbeidet av Bengt Morten Engan, førsteamanuensis ved Fakultet for
samfunnsvitenskap. Engan er studieprogramansvarlig for dette studiet. Søknaden er skrevet i
henhold til NOKUT veiledning om akkreditering av studietilbud. Studiet er dermed utarbeidet i
tråd med Studietilsynsforskriften. Forskriftens § 2-2 krav til internasjonal utveksling er ikke oppfylt.
Fagmiljøet arbeider med å få på plass formelle avtaler. Disse vil være klar senest i løpet høsten
2019.

Opptakskriterier:
Alle kriterier skal være oppfylt for å kvalifisere for opptak.
1. Bachelorgrad med vektet karakter minimum "C" i snitt.
2. Minimum to års relevant yrkeserfaring. Her vil vi legge til grunn en bred definisjon, fordi både
journalistikk og kommunikasjonsarbeid er fag som favner over svært vide kunnskapsområder. Alt
fra yrkesspesifikk arbeidserfaring basert på bachelorgraden, til andre former for betalt arbeid eller
verv kan gi kunnskaper om offentlige og private virksomheter og frivillige/ideelle organisasjoner
som vil være verdifullt for den som søker på vår masterutdanning. Praksis både før, under og etter
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gjennomført bachelorgrad vil være relevant. Søkere må dokumentere varighet av yrkespraksisen
og beskrive arbeidsoppgavene (attest).
3. Søknaden skal inneholde et motivasjonsbrev, der søkeren gjør rede for hvorfor vedkommende
søker studiet, og hvilke forventninger han/hun har til dette. Hensikten med å kreve dette er å få et
innblikk i modenhets- og refleksjonsnivå hos søkeren, og i hvilken grad forventningene til studiet
sammenfaller med innhold og form i det studietilbudet vi gir.

Kort om studiet:
Målsettingen med masterutdanningen er å utdanne kunnskapsrike og kritiske, kreative og
produktive journalister og kommunikasjonsarbeidere, med en bevisst holdning til begge
profesjonenes oppgaver og rolle i samfunnet. Studentene skal tilegne seg avansert kunnskap
innenfor fagområdene formidling og samfunnsanalyse. De vil få en mediekompetanse med
inngående forståelse av kontekst, plattform, sjanger og målgruppe, slik at de kan formidle bevisst
og hensiktsmessig med tekst, lyd, bilder, video og interaktive formater.
I studiet legges det vekt på at kunnskap om medier, journalistikk og kommunikasjonsarbeid skal
utvikles parallelt med yrkesbevissthet og praktiske ferdigheter. Derfor er oppgaver, caseløsning og
øvingsproduksjon direkte knyttet til teoriundervisning, veiledning og systematisk refleksjon.
Formålet er å gi studentene trening i å formidle godt, parallelt med at de utøver etisk refleksjon og
yrkesmessig skjønn.
Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid er et nett- og samlingsbasert studium bygd opp
over to år (fulltidsstudium), med mulighet for et treårig løp (deltidsstudium). De første delene av
undervisninga er felles for alle studenter på hele utdanninga, og andre året velger studentene
spesialisering i journalistikk eller kommunikasjonsarbeid.

Økonomiske forutsetninger:
Studiet er planlagt å inngå i fakultetets studieportefølje. Finansieringen av studiet byger på den
økonomimodellen som er ved Nord universitet, der finansieringen i all hovedsak bygger på
oppnådd studiepoengproduksjon på studiet og refusjon ved kandidatproduksjon iht. KD’s
finansieringskategorier for masterutdanninger.
De økonomiske forutsetningene er diskutert med fakultetets økonomienhet, som har regnet på
studiets kostnader i forhold til inntekter. Det oppgis i søknaden at det i studiet vil tilbys ca. 800
timer lærerstyrte aktiviteter. Dersom vi tar utgangspunkt i at 30 studenter fullfører studiet på
normert tid, vil inntektene være lik utgiftene.
Dekan setter som forutsetning for at studiet skal tilbys, at minimum 40 studenter tas opp. Dette
gjøres for at det skal være realistisk at 35 studenter fullfører. Første gang studiet tilbys vil vi
imidlertid være fleksibel på kravet om 40 studenter.
Av erfaring fra andre masterstudier på fakultetet innebærer dette at vi bør ha minimum
45-50 1. prioritetssøkere. En del søkere vil ikke oppfylle opptakskravene, og en del av de kvalifiserte
søkerne som tilbys studieplass vil ikke takke ja til tilbudet. I tillegg til at det alltid er et visst avvik
mellom ja-svar og studenter som møter og blir aktive studenter på studiet.
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Konklusjon:
Søknaden om akkreditering av master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid innfrir kravene til
akkreditering i studietilsynsforskriften, med unntak av forskriftens § 2-2.
Dekan anbefaler derfor styret å akkreditere studiet, under forutsetning av at kravet i
studietilsynsforskiftens § 2-2 oppfylles i løpet av høstsemesteret 2019.
Dersom studiet akkrediteres vil det tilbys første gang høsten 2019.

Vedlegg: Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid - søknad om akkreditering 1-2-19, vedl
1vitnemål (002), vedl 2 Diploma Supplement (002), vedl 3 Matrise LUBer - Emner (004), vedl 4
Dokumentasjon læringsplattform (002), Vedl 5 Studieplan, vedl 6 Internasjonalisering (002), vedl 7
Signerte praksisavtaler (002), vedl 8 Prosedyre for opplæring i nettstudier for studenter og lærere
(002), vedl 9 CVer samla (002), vedl 10 Praksisrutiner for masterstudiet, vedl 11 Motivasjonsbrev,
Dekanvedtak - Rekrutteringsplan kommunikasjonsarbeid
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
I forbindelse med akkrediteringen av studieprogrammet Master i journalistikk og
kommunikasjonsarbeid er det klargjort at Fakultet for samfunnsvitenskap må utvide den
vitenskapelig stab innenfor fagfeltet kommunikasjonsarbeid.
Drøfting:
For det første vil fakultetet vil i løpet av mars 2019 utlyses det en fast stilling som førsteamanuensis
ved FSV innen kommunikasjonsfag med tiltredelse så snart som mulig. Det tidligste tidspunktet for
oppstart for ny medarbeider er 1. januar 2020. Det betyr eventuelt en midlertidig ansatt fra
1.08.2019 til en fastansatt er på plass.
Denne midlertidige stillingen tilsettes så snart fakultetet vet at det er tilstrekkelig antall 1. prioritet
søkere (15. april 2019). Dette gjøres gjennom PO-vedtak.
For det andre vil fakultetet ansetter en professor II-stilling i kommunikasjonsfag så fort som mulig.
Vedkommende får et særlig ansvar for å stimulere til, og utvikle forskningsproduksjonen hos
kollegiet på dette fagfeltet.
For det tredje vil fakultetet knytte til seg to midlertidige 20 % stillinger med mer praktisk
spisskompetanse innenfor formidling. Disse vil særlig være knyttet til praksisforberedelse og til
utvikling av praktiske ferdigheter hos studentene.
For det fjerde vil fakultetet sette av et beløp øremerket gjestelærere for å dekke ulike deler av
emner i studiet som kollegiet pr. i dag ikke har spisskompetanse på.
For det femte vil fakultetets teknikker Jonas Christiansen være tilknyttet studiet i deler av sin
stilling.
Økonomiske konsekvenser:
Rekruttering av nye medarbeidere vil medføre lønnsutgifter, samtidig vil økt studiepoeng- og
kandidatproduksjon samt mer forskning gi større inntekter.
Fakultetet er innforstått med at fakultetet må bære de to første årene innenfor ordinært budsjett
uten resultatmidler. Studiet vil imidlertid ikke igangsettes uten at det er sannsynlig at tilstrekkelig
antall studenter starter på studiet (30 studenter).
Innstilling:
FSV vil følge rekrutteringsplanen som beskrives i dette vedlegget til søknaden
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Generelt om studiet
Type studium (kryss av)
o

Bachelorgradsstudium

o

Høyskolekandidatstudium

o

Kortere 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)
o

Campus-/stedbasert studium

o

Samlingsbasert studium

o

Desentralisert studium ved annet studiested,
oppgi studiested:

o

Nettstudium

X

Nettstudium med samlinger

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
X

Heltidsstudium
Deltidsstudium

Bakgrunnen for søknaden
Nord universitet med forløpere har i tretti år utdanna journalister til mediebedrifter i landsdelen og
resten av landet, har nytt godt av et utstrakt samarbeid med bransjen og vært regna som helt
avgjørende for rekruttering til yrket i den nordlige landsdelen. Som den eneste av sitt slag i NordNorge er denne utdanninga derfor en viktig del av universitetets og FSVs regionale og nasjonale
samfunnsoppdrag. Det må være et vesentlig mål for universitetet også i framtida å bidra til
profesjonell forvaltningen av samfunnsinformasjon, og å bidra til ei levende offentlighet og en
opplyst samfunnsdebatt.
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Nyhetsmedienes samfunnsoppdrag er basert på kritisk og uavhengig journalistikk, og utgjør en
sentral samfunnsmessig funksjon i demokratier av vestlig modell. Ei forutsetning for at pressen 1 skal
fylle denne funksjonen er tilgang på journalister som har faglig bredde og dybde til å håndtere både
et vidt spekter av kunnskapsområder og stadig nye og mer avanserte presentasjons- og
distribusjonsformer. Men samtidig som teknologiske løsninger har gitt helt nye muligheter for å lage
kvalitetsjournalstikk, har nyhetsmediene særlig siden årtusenskiftet stått overfor store utfordringer
for å finansiere denne journalistikken.
Det er særlig de større medievirksomhetene som har slitt med å tilpasse innhold og
forretningsmodeller til at både publikums mediebruk og annonsemarkedet er i rask endring. Lokale
medier, som det finnes påfallende mange av i Norge, og ikke minst i Nord-Norge, har vist seg å være
mindre påvirkelige av endrede mediekonjunkturer og har fortsatt arbeid å tilby for den som vil
arbeide med journalistikk. Mens finansieringa av journalistikken er blitt mer problematisk enn
tidligere er det videre verdt å merke seg at interessen for journalistikk i befolkninga på ingen måte er
avtagende, snarere tvert imot; tilbudet av og interessen for journalistisk innhold for opplysning og
opplevelse har aldri vært større. Én indikator på dette er at det norske mediepublikumet i høy grad
viser vilje til å betale for journalistisk innhold på nettet.
I tillegg er kommunikasjonsarbeid – eksternt og internt i etater, bedrifter og organisasjoner – en
kritisk viktig faktor for å sikre kvalitet og verdiskapning både i offentlig forvaltning og i næringslivet.
Kommunikasjonsarbeid i vår tid spenner svært vidt, og skal gjerne ivareta både strategisk
omdømmebygging, kontakt med pressen og intern kompetanseheving, innovasjon og kvalitetssikring,
for å nevne noe. Utdanning for ulike yrker i informasjonsbransjen har tradisjonelt vært knytta til
fagmiljøer innenfor økonomi og ledelse, og da gjerne på bachelornivå. Offentlige etater og privat
næringsliv er imidlertid i dag prega av komplekse strukturer, der informasjon i seg sjøl er blitt en
sentral innsatsfaktor. Kommunikasjonsarbeid har derfor vokst fram som et helt eget fagfelt, der blant
annet det å forstå det meningsskapende potensialet i ulike digitale kanaler og uttrykksformer – og
kunne utnytte disse – krever høy grad av kommunikativ kompetanse.
Journalistikk og kommunikasjonsarbeid representerer ulike yrkesroller, men har samtidig store
sammenfallende fagfelt, blant annet fordi journalister og kommunikatører i høy grad samhandler i
sitt daglige arbeid, og fra hvert sitt ståsted og i sine ulike roller er helt sentrale leverandører av
informasjon til offentligheten. På denne bakgrunn er det viktig og nyttig for begge grupper at de
kjenner og forstår hverandres samfunnsroller. De benytter dessuten mange av de samme
formidlingsredskapene i arbeidet sitt, og det har blitt ganske vanlig at yrkesutøvere i løpet av sin
karriere bytter mellom å jobbe i de to bransjene.
Fakultet for samfunnsvitenskap ønsker derfor å gi et nytt studietilbud på masternivå, som
kombinerer ei praktisk, profesjonsretta utdanning for journalister og
kommunikatører/informasjonsmedarbeidere. Masterstudiet er erfaringsbasert, i henhold til §5 i
Forskrift om krav til mastergrad (FOR-2005-12-01-1392). For å nå ulike søkergrupper og gjøre
studietilbudet pedagogisk differensiert ønsker vi også at det skal bygge på en fleksibel læringsmodell,
og være samlings- og nettbasert.

1

Betegnelsen "pressen" omfatter i denne søknaden også NRK, TV2 og andre "etermedier".
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De to fagområdene journalistikk og kommunikasjonsarbeid har som nevnt ei rekke sammenfallende
kompetanseområder. Dette utnytter vi ressursmessig ved at om lag halvparten av
undervisningsinnsatsen er felles, og pedagogisk ved at det gir gode muligheter for å sammenholde
systematisk hva som er likheter og ulikheter mellom de to fagområdene. Det som imidlertid skiller
dem er en del grunnleggende kunnskapskrav, og ulike etiske rammeverk og yrkesroller, og dette
krever en del spesifikke emner. Det andre året i masteren tilbyr derfor ei fordypning i enten
journalistikk eller kommunikasjonsarbeid.
Fagkollegiet på dagens journalistutdanning på FSV skal ha det faglige hovedansvaret for utforming og
gjennomføring av studietilbudet. Andre fagpersoner ved fakultetet vil også bidra med undervisning
og veiledning, i første rekke henter vi faglig bistand fra Human Resource Management (Bodø) og
Film, TV og animasjon (Steinkjer) og Kunnskapsledelse (Levanger). Dette utvida fagmiljøet
representerer i sum både solid og stabil kompetanse for å ivareta et nytt og spennende
masterstudium som det vi vil tilby. Det kan i tillegg være aktuelt å knytte til seg
undervisningstjenester fra andre fakulteter, som Handelshøyskolen ved Nord universitet.

Søknaden er gjennomført etter gjeldende dokumentmal ved Nord universitet, som er basert på
NOKUTs Veiledning om akkreditering av studietilbud - Veiledning til institusjoner som søker NOKUT
om akkreditering (mai 2017)2 og Studietilsynsforskriften (07.02.2017). Akkreditering av nye
studietilbud og reakkreditering av eksisterende studier ved Nord universitet skal behandles i Sentralt
utdanningsutvalg i oktober 2018, og deretter i universitetets styre.

Overordnet om studietilbudet
Master i Journalistikk og kommunikasjonsarbeid
Målsettingen med masterutdanningen er å utdanne kunnskapsrike og kritiske, kreative og produktive
journalister og kommunikasjonsarbeidere, med en bevisst holdning til begge profesjonenes oppgaver
og rolle i samfunnet. Studentene skal tilegne seg avansert kunnskap innenfor fagområdene
formidling og samfunnsanalyse. De vil få en mediekompetanse med inngående forståelse av
kontekst, plattform, sjanger og målgruppe, slik at de kan formidle bevisst og hensiktsmessig med
tekst, lyd, bilder, video og interaktive formater.
I studiet legges det vekt på at kunnskap om medier, journalistikk og kommunikasjonsarbeid skal
utvikles parallelt med yrkesbevissthet og praktiske ferdigheter. Derfor er oppgaver, caseløsning og
øvingsproduksjon direkte knyttet til teoriundervisning, veiledning og systematisk refleksjon. Formålet
er å gi studentene trening i å formidle godt, parallelt med at de utøver etisk refleksjon og
yrkesmessig skjønn.
Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid er et nett- og samlingsbasert studium bygd opp over
to år (fulltidsstudium), med mulighet for et treårig løp (deltidsstudium). De første delene av

2http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/Akkreditering/Veiledere/17-04127-

2_Sokerveiledning.pdf
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undervisninga er felles for alle studenter på hele utdanninga, og andre året velger studentene
spesialisering i journalistikk eller kommunikasjonsarbeid.

Tre grunner til å gi et nytt mastertilbud
1. Behov for en ny studiemodell
De fleste studiesteder i Norge som utdanner journalister på bachelornivå (Oslo, Kristiansand,
Stavanger, Bergen og Volda) har de siste årene opplevd nedgang i søkning og gjennomføringsgrad.
Det er grunn til å tro at dette er konjunkturavhengig, og at en sentral årsak er de siste års finansielle
problemer i norsk presse, med oppsigelser og få nytilsettinger. Dette har naturlig nok skapt stor
usikkerhet blant potensielle utdanningssøkere om de framtidige jobbmulighetene i bransjen. De
økonomiske vilkårene for redaksjonell virksomhet er imidlertid bedre enn for bare få år siden, særlig
for de minste avisene. Vårt nettverk i bransjen forteller oss at flere av de nordnorske redaksjonene
faktisk sliter med å rekruttere nok søkere til ledige stillinger, noe som er en helt ny situasjon. Dette
betyr også at tilfanget på jobber innenfor journalistikk er i ferd med å bedre seg.
Søkninga til FSVs bachelorutdanning i journalistikk har som nevnt også falt betydelig de siste årene.
Fagkollegiet på journalistutdanninga konstaterte at vi på tross av aktiv markedsføring av studiet
vinteren 2018 (blant annet promotering gjennom besøk på ei rekke videregående skoler fra Finnmark
til Trøndelag) ikke fikk tilstrekkelig mange søkere til å kunne opprette et nytt studentkull. Ut fra hvor
mange studenter som erfaringsmessig fullfører et bachelorstudium, sett i forhold til antall
førsteprioritetssøkere, beslutta Nord universitet at det altså ikke skulle tas opp et nytt kull på
bachelor i journalistikk høsten 2018, og at denne bachelorutdanninga inntil videre ble satt på vent.
Dersom den nye tendensen med bedre jobbmulighetene i pressen varer ved, kan vi regne med at
yrket som journalist igjen blir mer attraktivt. Dette vil trolig igjen gi høyere søkertall til
journalistutdanningene, men det er usikkert når og i hvor stort omfang dette vil skje.
I denne situasjonen har fagkollegiet vurdert det slik at vår veg videre kan være å etablere et
studietilbud som på avgjørende måte skiller seg fra det som ellers tilbys ved studiestedene sør i
landet. Vi ønsker derfor å gjøre to gjennomgripende endringer i studiet: Bachelorstudiet erstattes av
et 120 studiepoengs praktisk orientert masterstudium, der vi legger inn mulighet for to ulike faglige
fordypninger, enten i journalistikk eller i kommunikasjonsarbeid.

2. Utdanning på masternivå - fra fag til formidling
I en verden som blir mer kompleks og med et mediepublikum med stadig høyere utdanningsnivå er
det et stort behov for kompetanse blant dem som skal innhente informasjon, og analysere og
formidle virkeligheten på en profesjonell og tillitsskapende måte. Ut fra signaler fra det alltid
pågående mediekritiske ordskiftet i norsk offentlighet, og med bakgrunn i innspill fra instanser i
norsk presse vi jevnlig har kontakt med, synes det klart at det er stort behov for journalister med
faglig ballast ut over den reint journalistfaglige og formidlingsmessige kompetansen. Dersom
mediene skal ivareta sitt samfunnsoppdrag og være på høyde med både sine kilder og sitt publikum
vil det være ei klar styrking av redaksjonene dersom de består av journalister som har inngående
kompetanse på ulike fagområder. Dette kan omfatte økonomi, samfunnsvitenskap, humaniora, juss,
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statistikk/"big data", biologi og realfag/teknologi, eller kompetanse med bakgrunn i utdanning og
yrkeserfaring innenfor utdanningssektoren, industri, helsevesenet, sjømatnæringa og bank/finans,
for å nevne noe.
I dette studiet skal studenter med ulik faglig bakgrunn bringe med seg denne kompetansen inn i
studiet, og bruke den aktivt i et toårig utdanningsløp der de tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og
holdninger som setter dem i stand til å finne, bearbeide og formidle viktig samfunnsinformasjon. Et
vidt spenn av kompetanseformer fra tidligere studier og yrkesliv vil være både en faglig-pedagogisk
berikelse i studentgruppa, og gi kandidater med bred og dyp kompetanse, som vil være attraktive for
ulike typer redaksjoner. Vi ønsker altså å imøtekomme det behovet norske lokal-, regional- og
riksmedier har for å kunne tilby journalistikk med faglig substans, ved at vi gir ei slik yrkesretta
journalistutdanning på masternivå.
Journalistutdanninga i Bodø har gjennom alle sine 30 år i stor grad forsynt nordnorske
lokalredaksjoner med arbeidskraft; og utdannet mange journalister til en typisk allround-rolle. Med
dette nye studiet vil vi fortsatt ha et særlig fokus på de nordnorske lokalredaksjonene, noe vi anser
for å være en helt sentral del av Nord Universitet sitt regionale samfunnsoppdrag. Selv om små
lokalredaksjoner trenger journalister som kan litt om alt, vil også de minste redaksjonene dra store
fordeler av å få journalister med et solid kunnskapsgrunnlag med seg inn i yrket.
I tillegg til det arbeidsmarkedet journalistutdanningene tradisjonelt har retta seg inn mot vil en
annen type redaksjoner trolig bli mer aktuelle enn tidligere, nemlig fagpressen. Her finnes det en
rikholdig flora av tidsskrifter, medlemsblad og populærvitenskapelige magasiner som gjerne har
gunstigere finansielle vilkår enn den ordinære dags- og ukepressen. Fagpressen har naturlig nok et
visst nisjepreg, og vil derfor ha stort behov for journalister med mer spesifikk og grundig faglig
kompetanse enn det allround-journalister vanligvis har.
Det skal også nevnes at journalistutdanninger i både andre europeiske land og i USA – til forskjell fra
de nordiske – har et betydelig innslag av slike praktiske, profesjonsretta tilbud på masternivå.

3. Kommunikasjonsarbeid – et lovende utdanningsmarked
Et tredje grep, som også representerer noe nytt i utdanning for arbeid i og med medier, er at vi tilbyr
et masterstudium der deltakerne andre studieår velger om de tar sikte på et yrke som journalist eller
kommunikatør.
I journalistfaglige miljøer har det tradisjonelt vært viktig å distansere seg profesjonelt overfor en
kategori yrker som har et visst slektskap med journalistikk, nemlig kommunikasjonsarbeid, så vel i
offentlig som i privat sektor. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at kommunikasjonsarbeidere
er ekskludert fra medlemskap i Norsk journalistlag. Journalistrollen har på den ene sida en svak
profesjonsstatus, uten krav til autorisasjon, og pressen har dermed hatt desto større behov for å
markere journalistikken som kritisk, fri og uavhengig av kommersielle og politiske særinteresser.
Samtidig er det en kjensgjerning at arbeidsmarkedet er prega av at mange skifter yrke fra journalist
til kommunikatør, siden kommunikasjonsbransjen har vært i sterk vekst over flere tiår – og at det i
noen grad også foregår skifte av yrke i motsatt retning. De to yrkesgruppene har også utstrakt
kontakt i daglig arbeid, der ulike roller noen ganger kan stå i en viss motstrid, men der de også har
viktige, og ofte helt nødvendige, gjensidige nyttefunksjoner.
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Nye nyhetskanaler og -tjenester på nettet samt fenomener som "innholdsmarkedsføring" (content
marketing) utfordrer det tradisjonelle skillet mellom journalist og kommunikatør (og PR-rådgiver, for
den del). I denne situasjonen er det trolig viktigere enn noen gang å markere profesjonsgrenser, ut
fra etikk og rolleforståelse. Men det er også åpenbart at journalistikk og kommunikasjonsarbeid har
store felles kompetanseområder av både kunnskaps- og ferdighetsmessig art. Dette gjelder i særlig
grad generell forståelse av hvordan meningsdannelse foregår, innsikt i vår tids digitale teknologi og
mediekultur, og ferdigheter innenfor språklig og visuell formidling. Disse felles faglige
kontaktpunktene tilsier at det bør være fullt mulig å etablere et masterstudium der dette blir utnytta
pedagogisk og ressursmessig, samtidig som vi ivaretar og understreker ulike yrkesrollers særtrekk.
Ved å systematisk sammenholde disse i undervisning og veiledning, og påpeke likheter og forskjeller,
vil særtrekkene tre tydelig fram og bidra både til en dypere innsikt og gjensidig respekt. Samtidig
tilbyr vi i andre studieår ei nødvendig spesialisering i to ulike retninger (se studiemodell med
emneoversikt nedenfor).
Vi har det siste året hatt møter med representanter for bransje og bransjeorganisasjonen Norsk
kommunikasjonsforening på nasjonalt- og fylkesnivå3, med tanke på å få kartlagt behovet for et nytt
utdanningstilbud i kommunikasjonsarbeid på Nord universitet. Responsen har vært svært positiv, og
tyder på at det trolig er et stort marked, både regionalt og nasjonalt, for denne typen utdanning, og
da vel å merke på masternivå. Av møtene framgår det også at aktuelle søkere trolig vil foretrekke ei
organisering av undervisning og andre læringsaktiviteter som lar seg kombinere med jobb og bosted
hvor som helst i landet. Både for denne kategorien søkere og for dem som primært ønsker å
kvalifisere seg innenfor journalistikk vil det derfor være en stor fordel å kunne tilby et studium som er
fleksibelt, det vil si basert på samlinger pluss arbeid og samhandling i mellomperiodene via internett.
Fagkollegiet har derfor besluttet at det er denne modellen vi går inn for.
Mastertilbudet vårt vil bli bygd opp rundt tre faglig-pedagogiske prinsipper:
•

•

•

Vi tar sikte på at studiet skal rekruttere personer med ulike faglige bakgrunner og interesser,
og vi legger opp til at de skal bruke denne grunnkompetansen systematisk gjennom hele
studiet.
Studiet er profesjonsorientert, og kombinerer dermed faglige kunnskaper, ferdigheter og
generell kompetanse på masternivå med ei klar orientering mot arbeidslivets behov i nåtid
og framtid.
Gjennom felles undervisning og veiledning tydeliggjør og kontrasterer vi fagfeltene
journalistikk og kommunikasjonsarbeid, og deres respektive likheter og særpreg.

Forutsetninger for å tilby det nye studiet ved Nord universitet
Nord universitet og Fakultet for samfunnsvitenskap har gode forutsetninger for å tilby et
nyskapende, profesjonsretta masterstudium som dette, tilpassa samfunns- og virksomhetsmessige
kompetansekrav i dag og i årene framover. Journalistutdanninga ved FSV har et vitalt og produktivt
fagmiljø, og vil ha et faglig og organisatorisk hovedansvar for det nye studiet. Vi arbeider kontinuerlig
med å sikre at vi kan tilby et mest mulig relevant profesjonsstudium. Et sentralt element her er å

3

Katarina Belsom, Børre Arntzen, Wigdis Korsvik, Stine Jarmund og Ståle Vollan.
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sørge for at vi har god dialog med representanter for ulike deler av mediebransjen, og ved å ha
jevnlig og systematisk kontakt med praksisredaksjonene våre, som vil utgjøre en særegen og
nødvendig del av studietilbudet.
Å inkludere kommunikasjonsfaget i masterstudiet slik vi tenker medfører også ei faglig
nyorientering. Her vil vi som nevnt trekke veksler på flere etablerte fagmiljøer ved Nord universitet,
som kan gi nødvendige undervisningsbidrag. Dette gjelder i første rekke master i Human Resource
Management, master i Kunnskapsledelse, og dessuten Film/TV og spill/opplevelsesteknologi. Vi har
presentert planene om vårt nye mastertilbud for programansvarlige på disse studiene, og har møtt
velvilje og interesse for å tilby undervisningstjenester innenfor flerfaglige moduler. Dette gjelder i
første rekke ulike temaer som inngår i emnene Omdømmebygging og omdømmeforsvar (HR303S),
Human Resource Management (HR305S), Innovasjon i tjenesteyting (OR335S) og Innføring i
kunnskap, organisasjon og ledelse (MKL110); i tillegg vil fagmiljøet i Steinkjer kunne bidra med
spesielt tilpassa kurs i avansert formidling ved hjelp av bilder og lyd. Siden studiet er samlingsbasert,
gir dette stor fleksibilitet med hensyn til å legge én eller flere samlinger til studiestedene i Trøndelag.
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Forutsetninger for akkreditering
(studietilsynsforskriften § 2-1)

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende
forskrifter skal være oppfylt.
Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier, jamfør Lov om universiteter og høyskoler.
For selvakkrediterende institusjoner forutsetter NOKUT at forholdene rundt styringsorgan,
reglement, klagenemd, læringsmiljøutvalg og utdanningsplan er på plass4. Master i journalistikk og
kommunikasjonsarbeid er for øvrig ikke styrt av rammeplaner.
I NOKUTs veiledning til deres kriterier for akkreditering framgår det at disse gjelder for alle som tilbyr
høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett). NOKUT
anbefaler derfor at alle institusjoner som utarbeider nye studier bruker veiledningen aktivt i
utformingen av studiene. I denne søknaden vil vi søke å begrunne hvordan studiets innhold og
oppbygning oppfyller kravene i forskriften. Krav om styringsordning, reglement, klagenemnd,
læringsmiljøutvalg og utdanningsplan blir ivaretatt av sentrale organer hos Nord universitet og
Fakultet for samfunnsvitenskap.

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, særlig § 3-2 mht. masterstudier.
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften),
fastsatt 9. februar 2017, sist endret 13. februar 2017.

I tillegg til nevnte lov og forskrifter er etablering av vårt nye mastertilbud hjemlet i Forskrift om krav
til mastergrad, (FOR-2005-12-01-1392).

Informasjon om kvalitetssikringssystemet og saksgangen (etter §4-1 og §5-1 i
studietilsynsforskriften)
System for kvalitetssikring av utdanningen ble godkjent av NOKUT 12.6 2012 for tidligere
Universitetet i Nordland. Nord universitet har videreført elementer fra alle de fusjonerte
institusjonenes akkrediterte kvalitetssikringssystem, og har utformet et justert system som
opprettholder høye kvalitetskrav. Universitetsstyret vedtok på sitt møte 23. juni 2016 de
overordnede rammene for nytt felles system. Sentralt Utdanningsutvalg behandler forslag til
studieplan for nye studier ved Nord universitet, og gir råd overfor rektor som gir den endelige
godkjenningen. Studieplanene skal tilfredsstille dokumentasjonskravene i NOKUTs

4http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/Akkreditering/Veiledere/17-04127-
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studietilsynsforskrift5 (Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning), som ble
revidert og vedtatt 9.2.2017, og tilhørende veiledning til søknad om akkreditering av studier.
Veiledningen gir retningslinjer for utforming av søknader og er oppdatert mai 2017.
Lokalt Utdanningsutvalg gjør sammen med ledelsen for det enkelte fakultet, i dette tilfelle FSV, en
innledende vurdering for å avklare om grunnleggende forutsetninger for akkreditering er tilfredsstilt i
henhold til studietilsynsforskriften. For søknader som går videre til Sentralt Utdanningsutvalg,
oppnevner akkrediteringsteamet ved Nord universitet en eller flere saksbehandlere fra teamet til å
gjennomføre en kvalitetsvurdering av søknaden. Saksbehandler kan ikke evaluere samme sak i
Sentralt Utdanningsutvalg som vedkommende har gjort i Lokalt Utdanningsutvalg, men hun/han kan
veilede og gi råd. Saksbehandler må utføre saksbehandlingen i samsvar med kravene til
utdanningskvalitet slik disse er fastsatt i studietilsynsforskriften, og må ta hensyn til andre forskrifter,
reglement og lovbestemmelser som er relevant for studiet det søkes akkreditering for. I sin faglige
vurdering skal saksbehandler konkludere tydelig om utdanningskvaliteten oppfyller vilkårene i
studietilsynsforskriften.
I samråd med Lokalt Utdanningsutvalg fatter dekanen ved fakultetet et foreløpig vedtak. Søknaden
videresendes så til Sentralt Utdanningsutvalg som gir råd til rektor, som til slutt fatter endelig vedtak
om akkreditering.

Opptak og opptakskrav
Opptaket til master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid skjer lokalt ved Nord universitet.
Informasjon om opptak og studiestart blir gitt på universitetets hjemmesider. Søknad om opptak
skjer direkte til Nord universitets Søknadsweb, med frist 15. april. Studiet er et fulltidsstudium over
to år, med 60 studiepoeng pr. år. Det kan imidlertid også legges opp som et deltidsstudium med
varighet tre år, ved at studenten etter det første studieåret følger neste kull. Studiet er organisert ut
fra ordinært studieår, med oppstart i august og avsluttende eksamen i mai/juni, noe som også letter
samordning med andre studier/emner ved FSV6, evt. andre fakulteter.
Krav og kriterier for opptak blir fastsatt i henhold til Forskrift om krav til mastergrad, §5:
«Graden master oppnås på grunnlag av mastergradseksamen av 90 eller 120 studiepoengs
omfang, inkludert selvstendig arbeid i henhold til § 6, og 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.

5https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-02-07-137
6

Som emneplanen viser vil vi samkjøre to emner med det som tilbys som fordypning på fakultetets samfunnsvitenskapelige
master.
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I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkespraksis. Institusjonen vurderer hva som er relevant
yrkespraksis, og kan for det enkelte studium fastsette krav om lengre yrkespraksis.
Institusjonene kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt
eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.»

Opptakskrav:
1. Bachelorgrad med vektet karakter minimum "C" i snitt.
2. Minimum to års relevant yrkeserfaring. Her vil vi legge til grunn en bred definisjon, fordi
både journalistikk og kommunikasjonsarbeid er fag som favner over svært vide
kunnskapsområder. Alt fra yrkesspesifikk arbeidserfaring basert på bachelorgraden, til andre
former for betalt arbeid eller verv kan gi kunnskaper om offentlige og private virksomheter
og frivillige/ideelle organisasjoner som vil være verdifullt for den som søker på vår
masterutdanning. Praksis både før, under og etter gjennomført bachelorgrad vil være
relevant. Søkere må dokumentere varighet av yrkespraksisen og beskrive arbeidsoppgavene
(attest).
3. Søknaden skal inneholde et motivasjonsbrev, der søkeren gjør rede for hvorfor
vedkommende søker studiet, og hvilke forventninger han/hun har til dette. Hensikten med å
kreve dette er å få et innblikk i modenhets- og refleksjonsnivå hos søkeren, og i hvilken grad
forventningene til studiet sammenfaller med innhold og form i det studietilbudet vi gir.
Søknad om opptak på studiet skal inneholde dokumentasjon av gjennomført bachelorgrad og
yrkespraksis.

Rangering av søkere
Det tas sikte på å etablere 40 studieplasser. Kvalifiserte søkere tas opp på studiet ut fra følgende
kriterier, i prioritert rekkefølge:
1. Karakterpoeng som et veid gjennomsnitt av karakterene på bachelorgraden
2. Motivasjonsbrev som teller 2-10 poeng.
Motivasjonsbrevet vil bli vurdert av en kommisjon på to personer i det ansvarlige fagmiljøet.

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold,
oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
På studiets nettsider blir både den generelle delen av studieplanen og emnebeskrivelsene presentert.
Her vil det ligge informasjon om alle vesentlige sider ved studiet, herunder opptakskrav og
læringsutbyttebeskrivelser, studiemodell, emnebeskrivelser, arbeidsmåter og tidspunkt og sted for
studiestart og samlinger. Studieinformasjonen vil også inneholde tilbud om studieopphold ved
universiteter i utlandet, basert på fakultetets og Nord universitets formelle avtaler med disse.
Informasjonen omfatter også en beskrivelse av studiets faglige egenart og hvilke yrker det kvalifiserer
for. I tillegg legger vi inn lenker til presentasjon av medlemmene i fagstaben, med oversikt over
faglige spesialområder, forskningspubliseringer og pågående prosjekter.
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Informasjon om studietilbudet vil være tilgjengelig på universitetets hjemmesider 2-3 måneder før
søknadsfrist. Utfyllende informasjon blir også gitt i ulike kanaler og i informasjonsmateriell i
forbindelse med markedsføringen av studiet.

Vedlegg til forutsetninger for akkreditering
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for
studiet

Vedlegg nr.

Motivasjonsbrev og kriterier for vurdering av dette

11

Firmaattest fra Brønnøysundregisteret (nye private institusjoner)

Ikke relevant

Styringsordning (nye institusjoner)

Ikke relevant

Styrevedtekter (nye institusjoner)

Ikke relevant

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

Ikke relevant

Andre relevante reglementer (nye institusjoner)

Ikke relevant

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

Ikke relevant

Bestemmelse læringsmiljøutvalg (nye institusjoner)

Ikke relevant

Mal for utdanningsplan (nye institusjoner)

Ikke relevant

Vitnemål og Diploma Supplement (alle)

1. og nr. 2

Systembeskrivelse av kvalitetssikringssystem (nye institusjoner)

Ikke relevant

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

15

Ikke relevant

e studieprogram - Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid - 18/03635-8 Akkreditering av nye studieprogram - Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid : Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid - søknad om akkreditering 1-2-19

Krav til studietilbudet
(studietilsynsforskriften § 2-2)

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et
dekkende navn.
Både den generelle delen av studieplanen og emnebeskrivelsene har læringsutbyttebeskrivelser
(«LUBer») i henhold til kravene i NKR. Følgende oppstilling viser korrespondansen mellom de
overordna LUBene for nivå 7 – Mastergrad – i NKR og vår tilpasning til disse på studieplannivå:
NKR nivå 7

Overordna LUB

Kunnskap
Kandidaten...

Kandidaten...

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

har avansert kunnskap innenfor fagområdene
formidling og samfunnsanalyse og spesialisert
innsikt i journalistikk og kommunikasjonsarbeid
og hvilke ulike samfunnsmessige roller og oppdrag
disse profesjonene representerer.

har inngående kunnskap om fagområdets
vitenskapelige eller kunstfaglige teori og
metoder

har inngående kunnskap om ulike teoretiske
tilnærminger i studiet av nyhetsmedier,
journalistisk praksis og internt og eksternt
kommunikasjonsarbeid i privat og offentlig og sivil
sektor.

har inngående kunnskap om private og offentlige
og sivile virksomheters samfunnsansvar og hva
dette innebærer for egen yrkesutøvelse.
kan anvende kunnskap på nye områder
innenfor fagområdet

kan anvende sin kunnskap på nye områder
innenfor henholdsvis journalistikk, og
kommunikasjonsarbeid. Kan oppdatere sin
kunnskap innenfor digital
kommunikasjonsteknologi, og kan tilpasse seg nye
trender og rammebetingelser.
Kan anvende sin kunnskap som
frilansere/sjølstendig næringsdrivende.

kan analysere faglige problemstillinger med
utgangspunkt i fagområdets historie,
tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

kan analysere faglige problemstillinger med
utgangspunkt i journalistikkens og
kommunikasjonsfagets historie, tradisjoner,
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egenart, rammebetingelser og plass i
samfunnet.

Ferdigheter
Kandidaten...

Kandidaten...

kan analysere eksisterende teorier,
metoder og fortolkninger innenfor
fagområdet og arbeide selvstendig med
praktisk og teoretisk problemløsning

kan analysere eksisterende teorier, metoder og
fortolkninger innenfor henholdsvis journalistikk og
kommunikasjon, og kan arbeide selvstendig med
praktisk og teoretisk problemløsning innen sin
fagspesialisering

har avanserte kommunikative ferdigheter, og kan
anvende forståelsen av kontekst, plattform,
medium, sjanger og målgruppe i bevisst og
hensiktsmessig formidling.
kan bruke relevante metoder for forskning
og faglig og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid på en selvstendig måte

kan bruke relevante metoder for forskning, faglig
og kreativt utviklingsarbeid innen henholdsvis
journalistikk og kommunikasjonsarbeid på en
selvstendig måte

kan analysere og forholde seg kritisk til
ulike informasjonskilder og anvende disse
til å strukturere og formulere faglige
resonnementer

kan analysere og forholde seg kritisk til ulike
informasjonskilder og anvende disse til å
strukturere og formulere faglige resonnementer.

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

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

Har avanserte analyseferdigheter og kildekritisk
kompetanse.

Generell kompetanse
Kandidaten...

Kandidaten...

kan analysere relevante fag-, yrkes- og
forskningsetiske problemstillinger

kan analysere etikk, lover, regler og normer som
regulerer yrkesutøvelsen og forskning på
medienes journalistiske virksomhet, og
kommunikasjonsfaglig arbeid i privat, offentlig og
sivil sektor.

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

kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på
nye områder for å gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver og prosjekter.
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kan formidle omfattende selvstendig
arbeid og behersker fagområdets
uttrykksformer

kan formidle omfattende selvstendig arbeid med
forståelse av kontekst, plattform, sjanger og
målgruppe, slik at kandidaten kan formidle
bevisst og hensiktsmessig ved hjelp av språk,
foto, lyd og video.

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

kan kommunisere om faglige problemstillinger,
analyser og konklusjoner innenfor hhv.
journalistikk og kommunikasjonsarbeid med
både spesialister og allmennheten, og er
kvalifisert for å delta i faglige kritiske
diskusjoner om utvikling av god praksis.

kan bidra til nytenking og i
innovasjonsprosesser

har inngående kunnskap om hva som fremmer
eller hemmer innovasjon i ulike virksomheter, og
kan anvende dette til nytenking og i
innovasjonsprosesser

Vedlagte matrise (vedlegg 3) viser hvordan LUBer i den generelle delen av studieplanen igjen søkes
ivaretatt i de enkelte emnene i studiet, og hvordan disse utfyller hverandre innenfor studiet som
helhet.

Studietilbudets navn
Studietilbudets navn, Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid, er dekkende for det faglige
innholdet i studiet og de yrkene det primært kvalifiserer for. Både «kommunikasjonsarbeid»,
«informasjonsarbeid», «PR-arbeid» og «PR-rådgivning» er begreper som fra tid til annen brukes om
beslekta former for yrkesutøvelse. Vi har derfor rådført oss med representantene for bransjen som
sitter i refereransegruppa vår (se s. 20 nedenfor) om dette, og fått klar tilbakemelding om at
«kommunikasjonsarbeid» er den mest dekkende betegnelsen, og den som i all hovedsak er i bruk i
dag, blant annet i stilingsannonser. «Journalistikk» bør være rimelig sjølforklarende, og må absolutt
være med i navnet på studiet for å sikre at det er tilstrekkelig informativt. Ett forhold som kan skape
usikkerhet er «og» i tittelen, som kan tyde på at dette er ei utdanning i både journalistikk og
kommunikasjonsarbeid. All informasjon om studiet må imidlertid klargjøre at det dreier seg om ei
valgfri fordypning, og dette bør derfor ikke være problematisk for den som søker informasjon om det
nye tilbudet.
Det engelske navnet på studiet vil være Master in Journalism and Organizational Communication, der
det siste leddet dekker både virksomhetsintern og -ekstern kommunikasjon, i private, offentlige og
sivile foretak og virksomheter.
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§2-2 (2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for
videre studier og/eller arbeidsliv.
Både journalister og kommunikatører må ha visse former for grunnleggende (og forholdsvis tidløs)
kompetanse, som god språkføring, evnen til å tilpasse form og innhold i et budskap til målgruppe(r),
kunne reflektere sjølstendig og beherske analyse og kildekritikk. Men andre sider ved profesjonene
er derimot i rask endring, og stiller nye krav om kompetanse for å dra nytte av for eksempel avansert,
digital research, behandling av big data, visualisering og multimedial formidling. Utviklinga av digital
informasjonsteknologi har siden midten av 1990-tallet gitt til dels dramatisk nye rammevilkår, både
for pressen som institusjon og for informasjonsflyt og -bruk i samfunnet vårt i det store og hele.
Redaksjonenes og informasjonsavdelingenes tilgang til informasjon og avanserte
publiseringsløsninger er blitt mye rimeligere, mer automatisert og til dels langt enklere å håndtere.
Samtidig stiller dagens og morgendagens mediekultur også nye krav til alle profesjoner der
innsamling og formidling av informasjon står sentralt, blant annet fordi det er blitt klart større
konkurranse om å få oppmerksomhet, og dermed nå fram med et budskap.
Den generelle kompleksiteten og differensieringen av samfunnsstrukturer som følge av blant annet
økende globalisering, teknologisk utvikling og omorganisering (både virksomhetsinternt og
samfunnsmessig) krever imidlertid også at informasjonsbehandling og formidling må være mer
kunnskapsbasert. For å ha legitimitet og framstå som troverdige må både journalister og
kommunikatører med andre ord være faglig på høyde både med sine kilder, sine oppdragsgivere og
sine ulike målgrupper. Det er nettopp for å imøtekomme slike behov vi ønsker å tilby ei
masterutdanning som bygger på ulike substansielle fagkunnskaper, slik at den framtidige journalisten
og kommunikatøren kan integrere og utnytte disse i sin yrkesutøvelse. Ei utdanning som sykepleier
eller lærer vil gi de beste forutsetninger for å arbeide enten med journalistikk eller
kommunikasjonsarbeid innenfor, eller retta mot disse fagfeltene. Det samme gjelder for fag som
samfunns- og naturvitenskap, økonomi, juss/offentlig rett, humaniora/kulturkunnskap og estetiske
fag. Medieanalyser, blant annet med utspring i vår egen forskning7, tyder på at det er et stort behov
for mer kunnskapsbasert journalistikk her i landet.
For ei profesjonsretta utdanning som vårt mastertilbud er det viktig å vurdere nøye hva slags faglig
innhold og hvilken pedagogisk tilrettelegging som best kvalifiserer studentene for et yrke som
journalist eller kommunikatør. Kollegiet ved journalistutdanninga arbeider kontinuerlig med å holde
seg faglig oppdatert, både innenfor aktuelle forskningsområder for journalistikk og medier, og
overfor mediebransjen. Vi deltar jevnlig på nasjonale og internasjonale forskerkonferanser, og har de
siste årene hatt ei klar intensivering av egen forskning, med ei rekke publiseringer i artikkel- og
bokformat (se lenker til publiseringer nedenfor, § 2-3 (5)). Kontakten med arbeidslivet foregår på
flere måter: Gjestelærere fra mediebransjen gir viktige impulser til både studentene og fagstaben. Vi
har et betydelig kontaktnett i praksisredaksjonene som vi jevnlig besøker i forbindelse med
studentenes praksisopphold. Flere fra fagstaben hospiterer også i redaksjoner, på den måten at de
deltar i det daglige redaksjonelle arbeidet og produsere journalistisk innhold. Dette er en form vi
planlegger å utvide ytterligere. Flere i fagstaben leverer også jevnlig journalistisk arbeid på
frilansbasis, for å holde egne praktiske journalistiske ferdigheter ved like.

7

Pågående prosjekt: Blindsoner og mangfold - Det lokale medielandskapet i Norge.
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Å sikre relevans overfor arbeidslivet krever god og systematisk kontakt med representanter for de
bransjene studentene utdanner seg til, som både kan beskrive dagens og morgendagens
kompetansekrav. Vi har derfor inngått et formalisert samarbeid med ei referansegruppe, som består
av 10 representanter for pressen og kommunikasjonsbransjen.8 Vi tar sikte på å ha møter med dette
panelet 2-3 ganger i løpet av hvert studieår, der vi evaluerer studiet og utveksler erfaringer og
synpunkter om aktuelle temaer, noe som i høy grad vil bidra til å styrke relevansen og studiekvaliteten.
Når mastertilbudet vårt er praktisk retta, vil det også si at det primært ikke skal kvalifisere for videre
forskningsretta utdanning i form av et PhD-løp. Dette blir i dag ivaretatt av vår
samfunnsvitenskapelige master med fordypning i journalistikk, som langt på veg tilsvarer tilbud som
blir gitt ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Høgskulen i Volda. Dersom kandidaten
ønsker å gå videre til en samfunnsvitenskapelig doktorgrad, kan vår master suppleres med
kvalifiserende tilleggsutdanning, f.eks. FSVs studium Påbygging i samfunnsvitenskapelig
forskningsdesign, metode og analyse (SOS5000), eller tilsvarende. Det vil også være mulig å søke seg
videre til det tverrfaglige Phd-programmet "Studier i profesjonspraksis" ved Fakultet for
lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Rekrutteringsgrunnlag
Rekruttering av kvalifiserte søkere til et studium som dette forutsetter at vi (1) gir et tilbud med
relevant kompetanse for framtidig yrkesutøvelse innenfor de brede og omskiftelige fagfeltene
journalistikk og kommunikasjonsarbeid, og (2) at vi på en troverdig måte kan formidle hva studiet
tilbyr av faglig substans og pedagogisk tilrettelegging, og at dette faktisk når ut og appellerer til de
søkergruppene vi primært ønsker å rekruttere fra.
I de møtene vi har hatt med den nevnte referansegruppa har det kommet entydige signaler om at
det er klart behov for et mastertilbud som det vi planlegger. Fra kommunikasjonsforeninga blir det
framholdt at svært mange av medlemmene har bachelorutdanning innen ulike medie- og
kommunikasjonsfag, gjerne fra en del år tilbake i tid, men har behov for å løfte og oppdatere
kompetansen sin for å være på høyde med det som kreves av kommunikatører, i dag og årene som
kommer.
Pressens representanter har først og fremst vært klare på at det er behov for å opprettholde
journalistutdanninga i Bodø. Dette både for at redaksjonene i landsdelen vår skal ha tilgang på
kvalifisert arbeidskraft, og for å videreføre den lokaljournalistiske profilen utdanninga vår har hatt i
alle år, og som har bidratt til å rekruttere journalister til lokale medier i hele landet. Vi har også fått
klar støtte for den nye profilen vår, med overgang til ei utdanning på masternivå, ulik fagbakgrunn
som opptaksgrunnlag, og delvis felles fagstoff for de to kategoriene studenter. Både fra presse- og
kommunikasjonshold er det klar støtte på at de to fagområdene har mange felles kompetanseområder, samtidig som det er viktig å tydeliggjøre de prinsipielle ulikhetene, særlig knytta til
rolleforståelse, ulike strategiske bindinger og etikk.

8

Disse er representert i gruppa: Norsk kommunikasjonsforening (både nasjonalt og i Nordland), Helgeland og Salten
journalistlag, Nordnorsk redaktørforening, NRK Nordland og Landslaget for lokalaviser.
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Vi har i tillegg vært i kontakt med studentforeninga Inter på FSV og tillitsvalgt Film/TV-studiet i
Steinkjer, delvis for å informere om studiet, og delvis for å få synspunkter på mulig rekruttering av
bachelorkandidater på disse studiene. Det er selvsagt vanskelig for studentrepresentanter å ha ei klar
formening om hvor attraktiv en master som denne blir, men vi har møtt både velvilje og interesse for
studiet vårt. Det er uansett viktig å informere mest mulig vidt og bredt også innad på Nord
universitet om det nye studietilbudet, forutsatt at det blir vedtatt etablert.
På den ene sida mener vi det nye studietilbudet vil kunne tiltrekke seg nye kategorier søkere som
ikke finner andre mediefaglige mastertilbud her i landet like interessante, fordi disse først og fremst
er innretta mot et vitenskapelig/forskningsmessig løp. På den andre sida har vi i praksis ingen
erfaringer fra andre studiesteder med tilsvarende tilbud å støtte oss på for å anslå mulig søkertall.
Gitt de kravene Nord/FSV stiller til minimum antall 1.-priosøkere, ser det per i dag ikke ut til å være
søkergrunnlag for ei journalistutdanning på bachelornivå hos oss. Når vi samtidig har fått klare
signaler fra kommunikasjonsbransjen om at det er stort behov for et mastertilbud, mener vi
grunnlaget er klart til stede for at Nord universitet gir dette nye mastertilbudet f.o.m. studieåret
2019-20.

§ 2-2 (3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800
timer per år for heltidsstudier.
Studieåret består av om lag 16 uker i høstsemesteret og 22 uker i vårsemesteret. Organiserte
læringsaktiviteter, sjølstudium og eksamensforberedelser tilsier en studentenes arbeidsuke dermed
skal være på rundt 40 timer, som tilsvarer 1530 timer på årsbasis – 644 timer i høstsemesteret og
885 timer i vårsemesteret.
Studietilbudets arbeidsomfang (fulltidsstudium):

Semester

1 - høst

2 - vår

3 - høst

4 - vår

Aktivitet

Omfang
(timer)

Organiserte læringsaktiviteter

300

Selvstudium

180

Eksamensforberedelser

164

Organiserte læringsaktiviteter

413

Selvstudium

247

Eksamensforberedelser

225

Organiserte læringsaktiviteter

300

Selvstudium

180

Eksamensforberedelser

164

Organiserte læringsaktiviteter

415

Selvstudium

410
21

Sum
(timer)

644

885

644

885
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Eksamensforberedelser

60

§ 2-2 (4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.

Innhold og oppbygging
Det samle læringsutbyttet i studiet utgår fra hva som kreves for å utøve yrket som journalist eller
kommunikasjonsarbeider på en profesjonell måte. Dette handler om å finne informasjon, vurdere
relevans og sannhetsgehalt, analysere interesser, vurdere etiske aspekter og kommunikative
effekter, formidle ut fra kunnskaper om medium, plattform og målgruppe, og kunne evaluere/måle
kommunikativ effekt. Læringsutbyttet er knytta til følgende sentrale kompetanseområder:
•
•
•
•
•
•

Metode og kildekritikk
Formidling og medieteknologi
Troverdighet, legitimitet og omdømme
Yrkesroller
Lovverk og etikk
Organisasjon/bedrift og samfunn; offentlighet og demokrati

Studiet er organisert i emner slik modellen under viser. De nevnte seks faglige hovedområdene
utgjør kjerna i studiet, og danner grunnlaget for hva vi vurderer som de mest sentrale emnene
(markert med blått).
Det første studieåret vil altså undervisning og læringsaktiviteter være felles for alle studentene, mens
de det andre året får undervisning, veiledning, oppgaver og krav tilpassa den fordypninga de har valgt.
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1. år
Høst

Vår
Felles

Digital historiefortelling (10 sp.)
•
•
•
•
•
•
•
•

Metode, fag og forskning (10 sp.)

Journalistikk og kommunikasjonsarbeid likheter og ulikheter
Den gode historien: Å formidle i tekst,
lyd, bilder og video; kreativ skriving;
tradisjonelle og sosiale medier
Klarspråk
Målgruppe og mottakerbevissthet: hvem
forteller vi for og hvordan?
Nyhetsarbeid i journalistikken
Innholdskriterier i kommunikasjonsarbeidet
intervjuet/den profesjonelle samtalen
Yrkesroller, lovverk og regler

Språk, formidling og kommunikasjonsteknologi
(10 sp.)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Metode - vitenskapelig og
profesjonsretta
Mediearbeid og teknologi
Kildearbeid og kildekritikk
Tekst- og diskursanalyse
Analyse og måleredskaper
Segmentering av målgrupper

Åpenhet, digital research og kildekritikk
(10 sp.)
•

Språk og språklære
Tradisjonelle medier - sosiale medier
Retorikk
Sjanger, kontekst og diskurs
Visuell og lydlig formidling

•
•
•
•
•

JO5000 Medier, offentlighet og meningsdanning
i velferdssamfunnet (10 sp.)
•

•

Medier og journalistikkens betydning for
demokrati, opinionsdanning og
meningsskaping
Medier og makt
Offentlighet og demokrati, legitimitet og
tillit
Opinionsdanning og meningsskaping
Lokaljournalistikk, lokale medier og lokalt
demokrati
Praktisk utøvelse av meningsbærende
sjangre/deltakelse i samfunnsdebatten;
kronikk og kommentar om sentrale
velferdspolitiske spørsmål.
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Datastøttet research i databaser og
registre
Den dype webben
Offentlighet og innsyn
Offentleglova
Miljøinformasjonsloven
Etikk og kildekritik

«Når det brenner» - krisehåndtering og
krisejournalistikk (10 sp.)
•
•
•
•
•
•

Kriseøvelsen på Nord Univ.:
Kommunikatører og journalister
jobber praktisk med ulike oppdrag
Krisehåndtering på SoMe
Krisekommunikasjon og planlegging
Kommunikasjon i organisasjoner
Samfunnssikkerhet
Etiske vurderinger i krisesituasjoner
Rolleforståelse
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2. år
Høst

Vår

Journalistikk

Kommunikasjonsarbeid

Profesjonsrolle og profesjonsetikk –
for journalister (10 sp.)

Profesjonsrolle og profesjonsetikk –
for kommunikatører (10 sp.)

•
•
•
•
•
•

Journalistrollen/
journalistikken som
profesjon
profesjonalisering av
journalistikken
VVP og selvdømmeordninga
Tillit og samfunnsrolle
Utøvelse av profesjonelt
skjønn
Profesjonen i lokal kontekst
– rollen som lokaljournalist

JO305 Journalistikk – innovasjon og
endring (10 sp.)
•
•

•

•
•
•

Journalistikk som en
profesjon i endring og
utvikling
Journalistikkens
rammevilkår; teknologi,
brukervaner og
medieøkonomi
Medieinnovasjon og
entreprenørskap – og hva
det betyr for journalistikkens
samfunnsrolle og relevans
Innovasjon i lokale mediehus
Grensedragninger; hva er
journalistikk og hva er ikke
journalistikk
Praktisk komponent:
proffkurs for frilansere;
ideutvikling,
markedsføring/salg,
forretningsmessige aspekter

•
•
•
•
•
•
•

Kommunikatørrollen
Intern og ekstern
informasjon
Tillit og samfunnsrolle
Utøvelse av profesjonelt
skjønn
Rådgivning
Etikk i
kommunikasjonsarbeid
Måling og effekt

Innovasjon og
endringskommunikasjon
(10 sp.)

•

•
•
•
•
•

Innovasjon og
endringskapasitet,
drivkrefter og motkrefter i
endringsprosesser
Intern og ekstern
kommunikasjon i
omstillingsprosesser
Medieøkonomi
Organisasjonsteori
Håndtering av uventede
situasjoner.
Kommunikatøren som
sjølstendig
næringsdrivende
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Masteroppgave med
integrert praksis
(30 sp.)
10 uker praksis
Masteroppgave:
• Reportasje-serie/
informasjonsprosjekt med
"kappe", eller
• en reflekterende
tekst om
profesjons-faglige
og/eller etiske
problem-stillinger
fra praksis.
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Fra fag til journalistisk formidling
(10 sp)
Praktisk kurs med utgangspunkt i
egen fagbakgrunn.
• Utvikle idé til produkt
• Kanalkunnskap og
målgruppeforståelse
• Feature, dokumentar og
langlesing
• Observasjon, scener og
dramaturgi
• Research, etikk, kildekritikk
• Komposisjon og dramaturgi

Strategisk kommunikasjon og
omdømmehåndtering (10 sp.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategisk kommunikasjon
og omdømmehåndtering
Omdømme, image og
identitet
Omdømmemålinger
Visuell og verbal
kommunikasjon
Corporate Communication
(CC)
Krisekommunikasjon og
omdømmeforsvar
Kommunikasjonsprofesjonen
Kommunikasjon og
autokommunikasjon
Kommunikasjon i sosiale
medier

Studentenes arbeidsmengde i de ulike emnene beregnes slik (jf. summerte tall i forrige pkt., under
§ 2-2 (3)):

Semester
Emne

1 (høst)

2 (vår)

3 (høst)

Digital historiefortelling (10 sp.)

250

-

-

Språk, formidling og
kommunikasjonsteknologi (10 sp.)

250

-

-

-

JO5000 Medier, offentlighet og meningsdanning i velferdssamfunnet (10 sp.)

144

-

-

-

Metode, fag og forskning (10 sp.)

-

340

-

-

Åpenhet,digital research og kildekritikk(10 sp.)

-

340

-

-

«Når det brenner» - krisehåndtering og
krisejournalistikk (10 sp.)

-

205

-

-

J: Profesjonsrolle og profesjonsetikk – for
journalister (10 sp.)

-

-

250*

-

K: Profesjonsrolle og profesjonsetikk – for
kommunikatører (10 sp.)

-

-

250*

-
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4 (vår)
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J: JO305 Journalistikk – innovasjon og endring
(10 sp.)

-

-

144*

-

K: Innovasjon og endringskommunikasjon (10
sp.)

-

-

144*

-

J: Fra fag til journalistisk formidling (10 sp)

-

-

250*

-

K: Strategisk kommunikasjon og
omdømmehåndtering (10 sp.)

-

-

250*

-

Masteroppgave med integrert praksis (30 sp.)

-

-

-

855

644

885

644

855

Sum

*: Alternative emner for journalist- og kommunikasjonsstudenter

Se også vedlegg 3, som viser hvilke læringsutbytter som blir særlig ivaretatt i de enkelte emnene.

Progresjon
Det er lagt opp til en klar progresjon i løpet av de fire semestrene. Som nevnt i innledninga vil det
likevel være mulig for enkeltstudenter å velge deltidsstudium gjennom å ta ulike emner ved å følge
to ulike årskull. Dette legger vi til rette for ved at studentene det gjelder må følge en strukturert,
styrt form for progresjon, ut fra hvilke emner som må ha formelle forkunnskapskrav. I oversikten
nedenfor gjelder dette emner i den venstre kolonnen; emner til høyre kan altså tas uten bestemte
forkunnskaper ut over det som kreves ved opptak.

Emner som må følges
1. og 2. studieår

Emner som kan tas
et evt. 3. studieår

Digital historiefortelling
Språk, formidling og kommunikasjonsteknologi
Medier, offentlighet og meningsdanning i
velferdssamfunnet
Metode, fag og forskning
Åpenhet, digital research og kildekritikk
«Når det brenner» - krisehåndtering og
krisejournalistikk

J: Profesjonsrolle og profesjonsetikk – for
journalister
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K: Profesjonsrolle og profesjonsetikk – for
kommunikatører
J: Journalistikk – innovasjon og endring
K: Innovasjon og endringskommunikasjon
J: Fra fag til journalistisk formidling
K: Strategisk kommunikasjon og
omdømmehåndtering
J og K: Masteroppgave med integrert praksis
J = Fordypning i journalistikk K = Fordypning i kommunikasjonsarbeid
Nærmere informasjon om læringsutbyttebeskrivelser i de enkelte emnene, arbeidsformer og
vurderingsordninger framgår for øvrig av studieplanen.

Nedenfor følger en beskrivelse av studiets innhold og LUBer på emnenivå, og begrunnelse for hvorfor
hvert emne bidrar vesentlig til at studentene oppnår det samla læringsutbyttet i studiet:

Emne
(Beskrivelse og begrunnelse)

Legger særlig til rette for
å realisere følgende LUBer på
emnenivå:

Digital historiefortelling (10 sp.)
"Fortelling" er her et vidt begrep, og viser til alle
former for framstilling av et tema, en hendelse
el.l. der oppbygging og språklige, visuelle og
lydlige virkemidler blir brukt på en måte som
fremmer effektiv kommunikasjon. Å beherske
dette står helt sentralt i alle former for
journalistikk og kommunikasjonsarbeid, og
omfatter også det å ha et bevisst forhold til
sjangerkonvensjoner, kontekst og å kunne
utnytte ulike medier og uttrykksformer ut fra
bestemte kommunikative hensikter. I dette
emnet får studentene innføring i bruken av
ulike redskaper for effektiv mediert
kommunikasjon i ei profesjonell setting.

Kunnskap:
Studenten...
• har avansert kunnskap innenfor digital
formidling og spesialisert innsikt i
journalistikk og kommunikasjonsarbeid.
• har inngående kunnskap om
sammenhengen mellom tema, sjanger,
målgruppe og medium.
• har god forståelse av likheter og
forskjeller mellom journalistikk og
kommunikasjonsarbeid.
• har grunnleggende kjennskap til lovverk
og etikk innenfor fagene.
Ferdigheter:
Studenten...
• kan bruke relevante metoder og
redskaper innen henholdsvis
journalistikk og kommunikasjonsarbeid
på en selvstendig måte.
• kan identifisere kontekst, plattform,
sjanger og målgruppe.
• kan formidle bevisst og hensiktsmessig
ved hjelp av språk, foto, lyd og video.
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Generell kompetanse:
Studenten...
• kan analysere etikk, lover, regler og
normer som regulerer yrkesutøvelsen
• kan formidle et selvstendig arbeid med
forståelse av kontekst, plattform,
sjanger, målgruppe.
• behersker de studietekniske verktøyene
som kreves ved nettbasert læring.
Språk, formidling og kommunikasjonsteknologi
(10 sp.)
Sikker språkføring og grundig forståelse av
språket som system, tekstbinding,
komposisjon, sjangernormer, retorikk,
mottakerbevisshet, kontekst og medium er
grunnleggende, felles kompetanseområder i
studiet. Formidlingskompetanse omfatter også
bred innsikt i hva som preger vår tids
kommunikasjonsteknologi, og hvordan bilder,
video, lyd, animasjoner, m.m. er
meningsbærende.
Noe av dette blir tematisert under «Digital
historiefortelling» (se ovenfor), men i dette
emnet settes det hele både inn i en bredere
teoretisk ramme, og danner grunnlag for ei
rekke praktiske oppgaver og øvelser. Ei sentral
side ved dette er å reflektere over egen
språkbruk, og prøve ut ulike språklige stilarter
og retoriske grep, også visuelle og lydlige.

JO5000 Medier, offentlighet og meningsdanning i velferdssamfunnet (10 sp.)

Kunnskap:
Studenten...
• har avansert kunnskap om språk- og
kommunikasjonsteori. Dette omfatter
ulike tegnsystemers (modaliteters)
særpreg og hvordan de kan samspille,
sjangernormer, retorikk og kontekstens
og mediets betydning for
meningsdannelse.
• har inngående kunnskaper om vår
mediekultur, og hvilken betydning den
har for utøvelsen av yrket som
journalist eller kommunikatør.
• kan bruke kunnskapene for å forstå de
mulighetene/ressursene digital
kommunikasjonsteknologi gir, i nåtid og
framtid.
Ferdigheter:
Studenten...
• kan arbeide planmessig med formidling
i tekst, bilder, video og lyd, selvstendig
og i samarbeid med andre. Kan bruke
språket effektivt, skriftlig og muntlig.
• Kan analysere og anvende ulike teorier
om mediert kommunikasjon og
meningsdannelse.
• Har avanserte analyseferdigheter og
kildekritisk kompetanse.
Generell kompetanse:
Studenten...
• kan formidle et selvstendig arbeid, med
forståelse av kontekst, plattform,
sjanger og målgruppe.
• kan formidle bevisst og hensiktsmessig
ved hjelp av språk, foto, lyd og video.
• behersker de studietekniske verktøyene
som kreves ved nettbasert læring
Kunnskap
Studenten...
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Kunnskap og refleksjon om medienes og
journalistikkens betydning for demokrati,
opinionsdanning og meningsskaping er et
sentralt grunnlag for både journalistikk og
kommunikasjonsarbeid i velferdssamfunnet.
Begge yrkesgrupper vil på ulike vis delta i
offentlighet og meningsdanning. Emnet gir
praktisk øvelse i å skrive meningsbærende,
argumenterende tekster og delta i offentlig
debatt. Samtidig teoretiserer emnet hvordan
informasjonsflyten i offentligheten skaper og
opprettholder maktstrukturer. Emnet
tematiserer også hvordan digitalisering og
framveksten av sosiale medier har gitt publikum
nye roller i offentligheten, og endret
maktforholdet i kommunikasjonen.

•

•
•

Har tilegnet seg inngående kunnskap
om journalistikkens rolle i forhold til
demokrati, offentlighet og
meningsdannelse, både i dag og i et
historisk perspektiv
Har tilegnet seg inngående kunnskap
om kommentarsjangerens utvikling og
framtidige muligheter
Har god kjennskap til det
tverrvitenskapelige grunnlaget for
velferdssamfunnet

Ferdigheter
Studenten...
• kan analysere journalistiske
meningstekster i tilknytning til teorier
om journalistikkens rolle i et
offentlighetsperspektiv
• kan produsere et journalistisk arbeid
innenfor kommentarsjangeren
• kan anvende argumentasjonsteknikk og
analyse i egne arbeider
• kan anvende substanskunnskap om
velferdssamfunnets utvikling og
formidle dette i form av en
argumenterende tekst rettet mot en
bred offentlighet
Generell kompetanse
Studenten...
• kan gjennomføre selvstendige arbeider
og beherske fagområdets
uttrykksformer
• kan kommunisere med fagpersoner og
allmennheten om problemstillinger,
analyser og konklusjoner om
velferdspolitiske spørsmål
• kan bidra til journalistfaglig nytenkning
og utvikling av meningssjangeren
• behersker de studietekniske verktøyene
som kreves ved nettbasert læring.
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Metode, fag og forskning (10 sp.)
Å være i stand til å systematisere og kritisk
analysere relevant informasjon er blitt en stadig
viktigere del av både journalistikk og
kommunikasjonsarbeid. I dette emnet skal
studentene lære både vitenskapelige og
profesjonsretta metoder. De skal kjenne til de
ulike analytiske arbeidsredskapene i faget, og
kunne anvende dem i studier av egne og andres
mediearbeid. I dette emnet skal de også kunne
forstå hvordan teknologi, språk og bruk av ulike
kilder har innvirkning på medieinnhold og form.

Kunnskap:
Studenten...
• har inngående kunnskap om
vitenskapelige og profesjonsretta
metoder innenfor journalistikk og
kommunikasjonsarbeid.
• har spesialisert innsikt i hvordan
teknologi, språk og kilder har
innvirkning på egne og andres
medietekster.
Ferdigheter:
Studenten...
• kan forholde seg kritisk til
vitenskapelige og profesjonsretta
metoder innenfor journalistikk og
kommunikasjonsarbeid.
• kan kommunisere om faglige
problemstillinger knyttet til
journalistikk- og kommunikasjonsfeltet.
• kan behandle informasjon kildekritisk
• kan bruke ulike formidlings-, målingsog analyseverktøy.
Generell kompetanse:
Studenten...
• Kan anvende relevante vitenskapelige
og profesjonsretta metoder i analyser
av egne og andres medietekster.
• Kan analysere og reflektere over
forsknings- og profesjonsetiske
problemstillinger i journalistikk- og
kommunikasjonsfaget.
• behersker de studietekniske verktøyene
som kreves ved nettbasert læring.

Åpenhet, digital research og kildekritikk
(10 sp.)
Journalistikk og kommunikasjon utgjør viktige
byggesteiner i vårt demokrati og bærer hver for
seg et særskilt ansvar for pressens rett til åpen
og fri tilgang til kilder, som kan belyse
problemstillinger av offentlig interesse. Erfaring
viser likevel hvordan praktisering av dette
ansvaret kan være forskjellig for de to
yrkesgruppene. Dette er en motsetning emnet
vil utnytte og la bli en dynamisk kraft for
gjensidig innsikt og forståelse for betydningen
av en gjennomsiktig offentlighet. Emnet bygger
på aktiv research mot databaser og registre,
med publisering av nyhetssaker på nett. Lovverk

Kunnskap
Studenten...
• har kunnskap om Offentleglova og
Miljøinformasjonsloven
• har kunnskap om offentlige registre og
databaser
• har kunnskap om forskjellige
researchteknikker
• har kunnskap om etikk og kildekritikk
Ferdigheter
Studenten...
• kan produsere nyheter for publisering
på nett
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•

som regulerer allmennhetens innsynsrett,
utgjør en vesentlig del av emnet. Det samme
gjelder nyhetsverdi, etikk og kildekritisk
analyse.

•
•
•

«Når det brenner» - krisehåndtering og
krisejournalistikk (10 sp.)
Håndtering av krise knyttet til terrorisme eller
store ulykker er krever sammensatt
kompetanse som må bygges opp gjennom øving
og kritisk refleksjon. I en krisesituasjon kan
journalister og kommunikatører komme til å
befinne seg i roller som gjør dem til
«motstandere», noe som kan forebygges ved at
de får en inngående gjensidig forståelse av
hverandres samfunnsoppdrag.
Risikovurdering, kildekritikk, etiske vurderinger
og bruk av sosiale medier tillegges vekt for
begge grupper. Kurset vil bruke reelle caser,
simuleringer og øvelser som del av
undervisningen.

kan identifisere, vurdere og prioritere
hva som har offentlig informasjonsverdi
kan utføre og organisere mye
researchmateriale og kvalitetssikre
denne
kan gjennomføre etisk og kildekritisk
analyse
kan benytte visuelle og grafiske
presentasjonsmåter

Generelle kompetanse
Studenten...
• skal forstå journalistikkens og
kommunikasjonsarbeidets rolle i et
åpent samfunn
• skal forstå nødvendigheten av innsyn og
åpenhet i et moderne samfunn
• skal kunne sette opp problemstillinger
og planlegge e research og
dokumentasjon
• skal kunne kvalitetssikre og kildekritisk
gjennomgå egen og andres research
• skal kunne samle inn og håndtere store
datamengder, og formidle
kompliserte sammenhenger på
en lettfattelig og sannferdig måte
• skal ha analyseferdigheter
og kildekritisk kompetanse
• skal kunne arbeide selvstendig med
praktisk og teoretisk problemløsning og
analysearbeid
• behersker de studietekniske verktøyene
som kreves ved nettbasert læring.
Kunnskap
Studenten...
• har kunnskap om emnets tema innen
operativ samfunnssikkerhet og
kriseledelse, hvordan ulike
beredskapssystem er organisert og
samvirker, og hvilke kritiske faktorer
som påvirker krisehåndtering.
• har kunnskap om sentrale teorier om
medieforståelse, og medias funksjon i
en krisesituasjon.
• har kunnskap om lovverk og etiske
rammer som gjelder for både
journalisters og kommunikatørers
arbeidsoppgaver og ansvarsområder i
håndtering av krisesituasjoner.
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•

Ved inngangen til dette emnet velger
studentene spesialisering i enten journalistikk
eller kommunikasjonsarbeid.

•

forstår viktigheten av strategisk gode
kommunikasjonsplaner og
målgruppeforståelse og kan gjennom
dette utvikle kompetanse for å
forebygge og forberede seg på
uønskede situasjoner.
har innsikt i krisens ulike faser, og kan
praktisere kommunikasjon internt og
eksternt under en krise.

Ferdigheter
Studenten...
• skal utvikle evnen til å analysere
problemstillinger fra emnet.
• kan arbeide selvstendig med sentrale
teoretiske og praktiske utfordringer i
krisehåndtering.
• kan anvende analysemetodikk for å
avdekke risikoen knyttet til et tiltak, en
aktivitet, et system eller en situasjon.
• kan gjenkjenne ulike roller i forbindelse
med krisesituasjoner, utøve kildekritikk
og analysere ulike mekanismer for
informasjon og desinformasjon.
• kan vurdere reaksjonsmønstre til både
skadelidende og innsatspersonell i
krisesituasjoner.
• journaliststudenten behersker konkrete
oppgaver knyttet til det å rapportere fra
felt på en sannferdig og etisk forsvarlig
måte.
• kommunikatørstudenten behersker
konkrete oppgaver knyttet til
mediekontakt i en krisesituasjon på en
sannferdig og etisk forsvarlig måte.
Generell kompetanse
Studenten...
• skal kunne diskutere emnets faglige
tema i relasjon til dagsaktuelle saker og
case.
• kan tilegne seg sentralt fagstoff relatert
til emnets faglige tema og formidle
dette på en lettfattelig måte både
muntlig og skriftlig
• kan arbeide selvstendig og sammen
med andre med krisehåndtering,
evaluering og læring som del av en
organisasjons virksomhet
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•
•

•

Journaliststudenter:
Profesjonsrolle og profesjonsetikk – for
journalister (10 sp.)
Når yrkeslivet endres, utfordres maktforhold og
grenser mellom tradisjonelle og nye
yrkesgrupper. Det oppstår nye etiske
grenseoppganger, som krever at yrkesutøverne,
i tillegg til inngående kunnskap om etablert
yrkesetikk, også har en grundig rolleforståelse
både hva gjelder egen og tilgrensende
profesjoner.
Emnet vil gi en innføring i sentrale teorier og
metoder knyttet til journalistikken som fag og
profesjon. Det legges vekt på hva som har
formet den journalistiske profesjonsrollen sett i
en historisk sammenheng, og det vil gis
innføring i sentrale utviklingstrekk i faget.
Emnet vil ta opp diskusjonen om journalistyrket
kan sies å være en profesjon i sosiologisk
forstand, og om endringene de siste årene har
medført en de-profesjonalisering av
journalistikken.
Emnet vil ta opp rammebetingelser for den
journalistiske profesjonsutøvelsen, og rette
oppmerksomhet mot den samfunnsrolle
journalistikken har – og har hatt – lokalt,
nasjonalt og internasjonalt. Emnet vil også være
opptatt av bruk av profesjonell dømmekraft og
skjønn.

forstår ulike etaters/bedrifters/
organisasjoners samfunnsansvar i en
krisesituasjon
kjenner til sentrale teorier innen
medieforståelse, hvordan mediene og
medielandskapet fungerer, og hvordan
medier kan bli brukt innen strategisk
kommunikasjon.
behersker de studietekniske verktøyene
som kreves ved nettbasert læring.

Kunnskap
Studenten...
• Har inngående kunnskap om
profesjonsteori i tilknytning til
journalistikk
• Har solid kunnskap om
journalistikkfagets historiske utvikling
• Har særlig innsikt i journalistikkens
samfunnsrolle, og betingelser for
profesjonsutøvelsen
• Kjenner journalistfagets teori om
markedsvilkår, globalisering,
kildearbeid, kjønnsaspekter, presseetikk
og de utfordringene som ny teknologi
innebærer
Ferdigheter
Studenten...
• kan analysere og anvende fagets teori,
metoder og fortolkninger, og kan
arbeide selvstendig med praktisk og
teoretisk problemløsning
• kan analysere og forholde seg kritisk til
ulike forskningsprosjekter og annen
faglitteratur
Generell kompetanse
Studenten...
• kan analysere fag-, yrkes- og
forskningsetiske problemstillinger
• har en god forståelse av
journalistikkfagets egenart og
utfordringer
• kjenner journalistikkfagets
forskningstradisjon godt
• forstår ulike mediers innvirkning på
journalistisk praksis.
• behersker de studietekniske verktøyene
som kreves ved nettbasert læring.
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Kommunikasjonsstudenter:
Profesjonsrolle og profesjonsetikk – for
kommunikatører (10 sp.)
Når yrkeslivet endres, utfordres maktforhold og
grenser mellom tradisjonelle og nye
yrkesgrupper. En av de største utfordringene
for kommunikatører i dag er at det blir flere og
flere aktører som kjemper om publikums
oppmerksomhet. Samtidig oppstår nye etiske
grenseoppganger, som krever at yrkesutøverne,
i tillegg til inngående kunnskap om etablert
yrkesetikk, også må ha en grundig
rolleforståelse både hva gjelder egen og
tilgrensende profesjoner.
Emnet vil gi en innføring i teorier og metoder
knyttet til den historiske framveksten av yrker
innenfor kommunikasjonsfeltet.
Kommunikatørenes samfunnsoppdrag, og
forholdet mellom kommunikasjonsarbeid i
privat, offentlig og sivil sektor, vil stå sentralt.
Emnet vil også ta opp til diskusjon forholdet
mellom kommunikatører og journalisters
samfunnsoppdrag med tanke på det offentlige
ordskiftet, i likhet med de utfordringene et
medievridd byråkrati representerer.
Kommunikatør er en ganske ny
yrkesbetegnelse, og dagens yrkesutøver kan ha
utdannet seg og jobbet i ulike yrker før de ble
kommunikatører. Emnet vil også ta opp til
diskusjon om kommunikatører er – eller bør
regnes som – en profesjon i sosiologisk
forstand.

JO305 Journalistikk – innovasjon og endring
Yrkeslivet for journalister er i rask endring og
omstilling. Endrede rammevilkår gir både
utfordringer og muligheter. En økende andel
skaper sine egne arbeidsplasser utenfor de
etablerte mediehusene, blant annet som
frilansere. Innovasjon og nyutvikling er sentralt
også i etablerte mediehus. Entreprenørielle
ferdigheter er derfor viktige for journalister,
uansett tilknytningsform til arbeidslivet.

Kunnskap
Studenten...
• Har inngående kunnskap om
profesjonsteori i tilknytning til
kommunikasjonsarbeid
• Har solid kunnskap om
kommunikasjonsfagets historiske
utvikling
• Har særlig innsikt i
kommunikasjonsfagets samfunnsrolle,
og betingelser for profesjonsutøvelsen
• Kjenner kommunikasjonsfagets teori
om markedsvilkår, globalisering,
kildearbeid, kjønnsaspekter, etikk og de
utfordringene som ny teknologi
innebærer
Ferdigheter
Studenten...
• kan analysere og anvende fagets teori,
metoder og fortolkninger, og kan
arbeide selvstendig med praktisk og
teoretisk problemløsning
• kan analysere og forholde seg kritisk til
ulike forskningsprosjekter og annen
faglitteratur
Generell kompetanse
Studenten...
• kan analysere fag-, yrkes- og
forskningsetiske problemstillinger
• har en god forståelse av
kommunikasjonsfagets egenart og
utfordringer
• kjenner kommunikasjonsfagets
forskningstradisjon godt
• forstår ulike mediers innvirkning på
kommunikasjonsfaglig praksis.
• behersker de studietekniske verktøyene
som kreves ved nettbasert læring.
Kunnskap:
Studenten...
• Har tilegnet seg inngående kunnskap
om sentrale utviklingstrekk ved
journalistikken som profesjonsutøvelse
• Har tilegnet seg kunnskap om hvordan
endringer i samfunnet virker inn på
journalistikken som profesjonsutøvelse
og institusjon
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Emnet er opptatt av journalistikken som
institusjon og profesjon i utvikling og endring.
Emnet fokuserer på journalistikkens endrede
omgivelser og tematiserer nye roller og ideal i
yrkesutøvelsen. Emnet tar opp
medieinnovasjon og entreprenørskap, og hva
det betyr for journalistikkens samfunnsrolle og
relevans. Emnet inneholder også en praktisk
komponent knyttet til etablering av egen
arbeidsplass.
Hensikten med dette emnet er å gi studentene
innblikk i ulike måter å knytte seg til arbeidslivet
på, videre å stimulere til kritisk refleksjon over
hvordan endrede rammevilkår virker inn på
profesjonsutøvelsen.

Innovasjon og endringskommunikasjon (10 sp.)
I en verden med økende grad av omstilling,
kompleksitet og usikkerhet, drevet frem av
teknologisk utvikling, økonomisk og sosial
endring, fordres økt endringskapasitet både for
virksomheter og den enkelte arbeidstaker.
Emnet vil gi innsikt i ulike typer av innovasjoner,
drivkrefter og motkrefter i endringsprosesser,
faktorer som påvirker endringskapasitet og

•

Har kunnskap om innovasjon og
utviklingsprosjekter i journalistikken

Ferdigheter:
Studenten...
• Kan analysere eksisterende teorier i
tilknytning til journalistikken som
institusjon og profesjon og arbeide
selvstendig med praktiske og teoretiske
problemstillinger knyttet til dette
• Kan analysere og forholde seg kritisk til
ulike forskningsprosjekter og annen
faglitteratur
• Kan skape, utvikle og selge inn ideer til
redaksjonelle oppdragsgivere
• Kan planlegge sitt eget arbeid og lede
seg selv
Generell kompetanse:
Studenten...
• Kan analysere relevante fag- yrkes- og
forskningsetiske problemstillinger
• Kan anvende sine kunnskaper og
ferdigheter på nye områder for å
gjennomføre forsknings- eller
utviklingsprosjekt på egen hånd
• Har kunnskap om hva som kreves for å
skape sin egen arbeidsplass som
journalist.
• har innsikt i lover, regler og andre
faktorer som har betydning for
journalister med egen virksomhet.
• Kan kommunisere med fagpersoner og
allmennheten om problemstillinger,
analyser og konklusjoner innen det
journalistfaglige området
• Kan bidra til journalistfaglig nytekning
og drøfte problemstillinger i tilknytning
til innovasjon.
• behersker de studietekniske verktøyene
som kreves ved nettbasert læring.
Kunnskap:
Studenten...
• Har kunnskap om hva som særpreger
intern og ekstern kommunikasjon under
endringsprosesser
• Har kunnskap om betydningen av
innovasjon i offentlige, private og
frivillige/idelle organisasjoner, og om
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evne til entreprenørielt tankesett, både
generelt og i medie- og
kommunikasjonsbransjen. I tillegg gis det
innsikt i hvilke ferdigheter kommunikatører bør
ha for å håndtere uventede situasjoner.

•

Emnet inneholder også et
profesjonaliseringskurs for selvstendige
kommunikatører: Hvordan tenke
entreprenørielt og etablere seg på
frilansmarkedet.

•
•

interne og eksterne drivkrefter for
innovasjon
Har kunnskap om utfordringer og
barrierer for innovasjon og endring i
organisasjoner, og om hvordan disse
kan møtes
Har kunnskap om tilrettelegging for god
informasjonsflyt i forkant av
endringsprosesser
Har kunnskap om hvordan
organisasjoner og enkeltpersoner kan
bygge endringskapasitet ved å lære av
erfaring

Ferdigheter:
Studenten...
• Kan analysere interne og eksterne
drivkrefter og motkrefter i
endringsprosesser, og diagnostisere
hvilke kommunikasjonsstrategier som
er egnet å anvende i ulike
sammenhenger
• Kan identifisere og gripe tak i
utfordringer og muligheter som oppstår
i endringsprosesser
• Har evne til å håndtere usikkerhet i en
organisasjon
• Forstår hvordan intern kommunikasjon
og involvering skaper forståelse og
engasjement for endring blant ansatte
• Kan finne og bruke relevante verktøy i
situasjoner der endring av normale
prosedyrer kreves.
Generell kompetanse:
Studenten...
• Har evne til problemløsning gjennom
aktiv tilnærming
• Kan planlegge for improvisasjon
• Vet hva som trengs for å etablere seg
som selvstendig næringsdrivende
• har innsikt i lover, regler og andre
faktorer som har betydning for
kommunikasjonsarbeidere med egen
virksomhet.
• Kan forholde seg til samfunnsendringer
og endrede rammebetingelser
• Kan kommunisere med fagpersoner og
allmennheten om problemstillinger,
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Fra fag til journalistisk formidling (10 sp)
Emnet har en praktisk innretning, som tar sikte
på å lære studentene å utnytte egen
spesialkompetanse til å lage innsiktsfull
journalistikk. Emnet tar studenten gjennom alle
stadier i arbeidsprosessen fra idé til ferdig
produkt – en nettdokumentar klar for
publisering. Det stilles høye krav til
fortellerevne og presentasjon, til etiske
vurderinger, research og til kildekritikk. Det
ferdige produkt skal reflektere bruk av
observasjon som metode og bruk av scener.
Komposisjon og dramaturgi utgjør også sentrale
deler av opplæringen. Sammen med/i tillegg til
oppgavebesvarelsen skal det følge en kort
refleksjon over en metodisk utfordring
kandidaten møter gjennom sitt arbeid med
oppgaven.

analyser og konklusjoner innen sitt
fagområde
• Kan bidra til faglig nytekning og drøfte
problemstillinger i tilknytning til
innovasjon.
• behersker de studietekniske verktøyene
som kreves ved nettbasert læring.
Kunnskap:
Studenten...
• har inngående kunnskaper om
journalistiske sjangre og om kriterier for
reportasje og dokumentar
• har inngående kunnskaper om
komposisjon, dramaturgi og forskjellige
fortellergrep
• har inngående kunnskaper om
teknologi og verktøy til hjelp i
formidling av komplisert og omfattende
informasjon
Ferdigheter:
Studenten...
• kan utvikle ideer og sette opp
journalistiske problemstillinger
• kan utvikle og utnytte egen
spesialkompetanse i journalistisk arbeid
• har god kanalkunnskap og
målgruppeforståelse
• kan utføre og organisere omfattende
research og kvalitetssikre denne
• kan benytte visuelle og grafiske
presentasjonsmåter
• kan komponere levende
historiefortellinger med bruk av tekst,
lyd, bilde og grafikk
• kan samle inn og håndtere store
datamengder, og formidle
kompliserte sammenhenger på
en lettfattelig og sannferdig måte
Generell kompetanse:
Studenten...
• kunne formidle omfattende selvstendig
arbeid og beherske fagområdets
uttrykksformer
• kunne analysere og prioritere saker i et
skiftende samfunn
• kunne forholde seg til eget fagfelt på en
tillitvekkende og troverdig måte
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•

HR303S Omdømmehåndtering og
omdømmeforsvar (10 sp.)
Målet er å gi studentene kunnskap om
omdømme som begrep og fenomen, om
hvorfor dagens organisasjoner er opptatt av sitt
omdømme, virkemidler og medier for
omdømmebygging, omdømmebyggingens
utfordringer, strategier for å imøtekomme
angrep på organisasjonens omdømme, samt
noen av omdømmebyggingens utfordringer

kunne sortere og gjøre bruk av store
informasjonsmengder
• kunne bruke avanserte digitale verktøy
på andre områder
Kunnskap:
Studenten...
• Har Innsikt i og forståelse av forholdet
mellom organisasjonens identitet, dens
eksternt rettede kommunikasjon og
omgivelsenes oppfatning av
organisasjonen, samt av utfordringer
knyttet til omdømmemålingers og
strategisk omdømmebyggingens

Ferdigheter:
Studenten...
• kan analysere kritisk identitetsuttrykk,
kommunikasjonsformer/kanaler og
strategier for omdømmeforsvar

Generell kompetanse:
Studenten...
• kan drøfte og tilrettelegge for
omdømmeanalyser-, prosjekter og
strategier
Masteroppgave med integrert praksis (30 sp.)
I et praktisk orientert masterstudium som dette
er det viktig å la teori og ferdigheter møtes i
utøvelsen av
journalistikk/kommunikasjonsarbeid under
kyndig veiledning. I dette emnet inngår derfor
et 10 ukers praksisopphold i en redaksjon eller
ei kommunikasjonsavdeling.
Å gjennomføre et selvstendig forsknings- og
utviklingsarbeid er viktig for at studenten skal
vise at hun/han er i stand til å reflektere over
relevante profesjonsfaglige og/eller etiske
problemstillinger i et større arbeid under
veiledning. Masteroppgaven skal ta
utgangspunkt i et større prosjekt eller en
refleksjon over en faglig problemstilling fra
praksisperioden.

Kunnskap:
Studenten…
• Journaliststudenten har inngående
kunnskap om å være journalist i en
redaksjon, hvordan en redaksjon er
bygd opp og hvordan de ansatte
samarbeider
• Kommunikasjonsstudenten har
inngående kunnskap om å være
kommunikatør i en
organisasjon/bedrift, hvordan ei
kommunikasjonsavdeling er bygd opp
og fungerer i forhold til resten av
bedriften/organisasjonen
• har bred kunnskap om yrkesetiske
problemstillinger
Ferdigheter:
Studenten...
• kan arbeide selvstendig med praktisk og
teoretisk problemløsning og
analysearbeid.
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•

•

•
•
•
•

kan planlegge og gjennomføre et større,
sjølstendig profesjonsspesifikt prosjekt,
reflektere systematisk over de
valgene som er gjort og kvaliteten på
det endelige produktet.
kan gjennomføre og evaluere et
selvstendig, avgrenset forsknings- eller
utviklingsprosjekt under veiledning og i
tråd med gjeldende forskningsetiske
normer.
forstår og kan håndtere etiske
utfordringer i profesjonsutøvelse,
formidling og forskning.
løser varierte og avanserte
journalistiske/kommunikasjonsfaglige
oppgaver
vurderer og reflekterer over eget og
andres arbeid, og justere arbeidet
under veiledning
behersker relevante verktøy, teknikker
og uttrykksformer

Generell kompetanse:
Studenten...
• kan utveksle synspunkter og erfaringer
med andre innenfor fagområdet og
gjennom dette bidra til utvikling av god
praksis
• kan planlegge og gjennomføre
journalistiske/kommunikasjonsfaglige
arbeidsoppgaver og prosjekter
• behersker de arbeidsformer som
gjelder i tråd med etiske og juridiske
krav og retningslinjer
• kan anvende sine kunnskaper og
ferdigheter på nye områder for å
gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver og prosjekter.

Infrastruktur
Studiet vil være organisert med 2 – 4 ukesamlinger av varierende lengde hvert semester. På
samlingene vil vi utnytte de fordelene fysisk tilstedeværelse og ansikt-til-ansikt-kontakt gir for
bygging av relasjoner og for ulike læringsaktiviteter; forelesninger, og praktiske øvelser med tanke på
å oppøve analyse- og formidlingsferdigheter. Samlingene vil i hovedsak foregå ved Nord universitet i
Bodø, men vi tar sikte på at 1-2 av dem i løpet av studiet blir lagt til Steinkjer, evt. også Levanger..
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I periodene mellom samlingene vil vi legge til rette både for studentenes sjølstudium og
kommunikasjon og samhandling dem imellom, enten via nettet eller i form av regionale/lokale
møter. I tillegg til at vi bruker Nords læringsstøttesystem Canvas vil vi også gjøre utstrakt bruk av
videoforelesninger (i sanntid og som opptak), instruksjonsvideoer, webinarer og ulike verktøy for
veiledning og dialog (vedlegg 4).
Studiet vil inneholde mange praktiske øvelser og oppgaver, som krever tilgang på teknisk utstyr for
opptak, redigering og publisering av medieinnhold av ulike slag. Journalistutdanninga i Bodø og
mediemiljøet i Steinkjer disponerer i dag det meste av nødvendig utstyr og fasiliteter, men en del
nyinvesteringer må påregnes. Dette vil framgå av budsjettforslag for 2019. Det vil også være et krav
at studentene sjøl disponerer en del teknisk utstyr og programvare for opptak og redigering av bilder,
video og lyd. Dette blir beskrevet i studieplanen og i informasjonsmateriell om studiet.

§ 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.
Læringsutbyttebeskrivelsene i dette masterstudiet omhandler et vidt spenn av kompetanseformer:
Kandidatene skal tilegne seg kunnskapsstoff av teoretisk karakter, de skal kunne arbeide effektivt, til
tider under tidspress, både sjølstendig og i samarbeid med andre (medstudenter og "kolleger" i
praksisperioden). De skal øve opp ei rekke praktiske ferdigheter, men samtidig ha et reflekterende og
kritisk utenfra-blikk på egen og andres praksis. Kandidatene skal kunne bruke tidligere tilegna
kompetanse fra studier og yrke for å tilføre faglig substans til arbeidet med informasjon av alle slag i
studiet.
Organiseringa av undervisnings-, lærings og vurderingsformene er utforma for å ivareta dette:

Undervisnings- og læringsform;
organisering
Samlinger (campus Bodø og Steinkjer);
generelt

Nettstudium; generelt

Faglig-pedagogisk funksjon
- Etablere og opprettholde et godt studiemiljø
gjennom møter og samhandling, inkludert
sosiale aktiviteter
- Fremme tilknytning til Nord universitet som
studietilbyder
- Utnytte personlig (ikke-mediert) undervisning
og veiledning, bl.a for å formidle personlig faglig
engasjement og troverdighet
- Fremme fleksibel læring ved at studenten i
stor grad kan bestemme tid og sted for
studiearbeidet; gjøre studiet attraktivt for
personer som ikke ønsker eller har mulighet til å
gjennomføre et campusbasert studietilbud.
- Utnytte nettets muligheter for enveis og toveis
kommunikasjon, med tekst, bilder, lyd og video.
- I kombinasjon med ulike digitale verktøy:
Utnytte nettets muligheter for presis og rask og
pedagogisk differensiert tilbakemelding til
studenter på oppgaver og øvingsprodukter.
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Forelesningsprega undervisning og
instruksjoner (på samlinger og via nettet)

- Presentere lærestoff/pensum; gi oversikt over
faglige temaer
- Inspirere til nysgjerrig og entusiastisk
tilnærming til, og bruk av fagstoffet
- Gi ferdighetsmessig opplæring

Veiledning (på samlinger og via nettet);
individuelt og gruppevis. Tilbakemeldinger
på arbeidsoppgaver

- Legge til rette for læring gjennom å ta
utgangspunkt i den enkelte students
forutsetninger, interesser, progresjon og
utfordringer
- Gi ferdighetsmessig opplæring på avansert
nivå

Skriftlige, muntlige/lydlige og visuelle
oppgaver/presentasjoner

- Reflektere systematisk over sentrale
problemstillinger innenfor et fagfelt.
- Beherske det å bli eksponert overfor et
publikum
- Oppøve evnen til å kommunisere med ulike
målgrupper, og vurdere kvaliteten på
kommunikasjonen.
- Få reelle arbeidslivserfaringer som journalist
eller kommunikasjonsarbeider, og dermed
kjennskap til kompetansekrav, rutiner og
normer i en (medie)bedrift eller etat.
- Oppøve sentrale ferdigheter i faget,
sjølstendig/indviduelt og i samarbeid med
andre.

Praksisopphold i redaksjon eller
informasjonsavdeling i en virksomhet

Samle inn, systematisere og vurdere kritisk
informasjon av ulike slag, individuelt og
gruppevis.
Produsere tekst, bilder, lyd, video og ulike
former for visualiseringer av informasjon.

Studiet legger i høy grad opp til studentaktive læringsformer, blant annet ved at arbeid med
oppgaveløsning og praktiske øvelser (og tilbakemelding på disse) er et gjennomgående element,
både på samlingene og i periodene mellom disse. Vi vil også legge til rette for hyppige evalueringer
av form og innhold i studiet, og refleksjon over hva som fremmer eller hemmer egen læring.

Vurderingsformer
Vurderingsformene i studiet er et viktig virkemiddel for å skape kontinuitet, retning og progresjon i
læreprosessen for den enkelte student. Vi bruker ei rekke ulike vurderingsformer, for å (1) signalisere
overfor studenten hvilke krav til innsats studiet stiller, (2) utnytte og ivareta de læringsmessige
kvalitetene og faglige særtrekkene i hvert av emnene, og (3) oppnå ei differensiert måling av
studentenes ulike kompetanseområder. I presentasjonen av vurderingsformer nedenfor er det disse
prinsippene som har vært styrende for hvilke vurderingsformer vi mener er optimale innenfor hvert
emne:
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Vurderingsform

Brukes i emnet...

Begrunnelse

Obligatorisk arbeid
(OA), bestått/ikke
bestått

-Digital historiefortelling
-Åpenhet, digital research og
kildekritikk
-Profesjonsrolle og profesjonsetikk...
-Journalistikk – innovasjon og endring
-Innovasjon og
endringskommunikasjon
-Fra fag til journalistisk formidling

Å skape et ønska læringstrykk
i et studium der store deler av
studiearbeidet skal foregå
mellom samlinger forutsetter
strukturert, systematisk og
jevnlig arbeid med oppgaver.
Obligatoriske arbeider er et
viktig element for å skape slik
læringsmessig kontinuitet og
progresjon, også på
samlingene.
Gjennom å bruke bestått/ikke
bestått som karakteruttrykk
vil vi synliggjøre betydninga av
at studenten oppsøker
veiledning for å fremme
kvalitet. Vi vektlegger m.a.o.
her prosess vel så mye som
produkt. Fravær av gradert
karakterskala stiller også krav
til studenten om på
sjølstendig grunnlag å vurdere
sitt eget arbeid.

Hjemmeeksamen (HJ),
bestått/ikke bestått
eller
A–F

- Digital historiefortelling
- Medier, offentlighet og
meningsdanning i velferdssamfunnet
-Metode, fag og forskning
-Åpenhet, digital research og
kildekritikk
-Journalistikk – innovasjon og endring
-Innovasjon og
endringskommunikasjon
-Strategisk kommunikasjon og
omdømmehåndtering

Presentasjon (P)
A–F

Profesjonsrolle og profesjonsetikk –
for kommunikatører

Hjemmeeksamener er velegna
for oppgaveløsning som
krever tid til både aktiv bruk
av pensum og
informasjonsinnhenting fra
andre kilder. Dette er særlig
viktig for å kunne praktisere
metodiske ferdigheter fullt ut.
Eksamensformen gir også
muligheter for samarbeid
mellom studenter, noe som
kan være klart læringsfremmende.
I et studium i journalistikk og
kommunikasjonsarbeid bør
det inngå i det minste én
eksamen som stiller krav til
studentenes evne til muntlig
presentasjon. Vi har valgt å
gjøre dette i form av
gruppepresentasjon (3-4
studenter), som også vil være
åpen for publikum på Nord.
Det faglige innholdet i disse

Profesjonsrolle og profesjonsetikk –
for journalister
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Obligatorisk deltakelse
(OD), godkjent/
ikke godkjent

-Digital historiefortelling
-Språk, formidling og
kommunikasjonsteknologi
- Medier, offentlighet og
meningsdanning i velferdssamfunnet
- Metode, fag og forskning
-Åpenhet, digital research og
kildekritikk
- «Når det brenner» - krisehåndtering
og krisejournalistikk
- Profesjonsrolle og profesjonsetikk –
for journalister
- Profesjonsrolle og profesjonsetikk –
for kommunikatører
-Journalistikk – innovasjon og endring
-Innovasjon og
endringskommunikasjon

emnene er også velegna for
en slik presentasjon: De to
kategoriene studenter
(journalistikk eller
kommunikasjonsarbeid) kan
her presentere fagstoffet for
hverandre, noe som i seg sjøl
gir en klar læringseffekt.
Samlingene har flere viktige
funksjoner i studiet, jf.
beskrivelsen av fagligpedagogisk funksjon på s. 40
ovenfor.
Ei forutsetning for å realisere
disse kvalitetene er at
studentene faktisk møtes og
samhandler. Hvorvidt
obligatorisk her er nødvendig
er vanskelig å forutsi, men vi
gir i alle fall et klart signal om
betydninga av samlingene i
studiet. Sykdom og annen
dokumentert, tvingende
grunn til fravær vil for øvrig ut
fra ei skjønnsmessig vurdering
hos emneansvarlig bli godtatt
som fraværsgrunn.
(Kostnadene og tidsbruken
ved reise og opphold skaper
samtidig klare krav til
fagmiljøet om at tida på
samlingene må brukes på
aktiviteter der fysisk nærvær
har unike fordeler framfor
kommunikasjon via nettet.)

-Fra fag til journalistisk formidling
- Strategisk kommunikasjon og
omdømmehåndtering

Praksis (PR),
bestått/ikke bestått

- Masteroppgave med integrert
praksis
-Masteroppgave med integrert praksis
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Praksisopphold i en redaksjon
eller ei informasjonsavdeling
er en svært viktig del av
studiet. Her læringsarbeidet
foregår i ei ny setting, med til
dels andre krav enn det
studenten har møtt tidligere i
studiet. Ei vurdering med
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Oppgave (OP/O),
bestått/ikke bestått
eller A – F

-Medier, offentlighet og
meningsdanning i velferdssamfunnet
-Språk, formidling og
kommunikasjonsteknologi
-«Når det brenner» - krisehåndtering
og krisejournalistikk
-Fra fag til journalistisk formidling

Sammensatt vurdering
(SV), A – F

- Medier, offentlighet og
meningsdanning i velferdssamfunnet

Oppgave med muntlig
justering (OMU), A-F

-Masteroppgave med integrert praksis
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bestått/ikke bestått er klart
nødvendig for å bidra til
innsats, både i form av
prosess og produkt. Dette
krever på den andre sida også
kompetente praksisveiledere,
der fagmiljøet vårt et ansvar
for kvalitetssikring og i mange
tilfeller kursing og tett
oppfølging.
Her kan det gis oppgaver av
både teoretisk og praktisk art.
Til forskjell fra Obligatorisk
arbeid vil vi her bruke
bokstavkarakterer, for å
fokusere på produktet, og
studentens sjølstendige arbeid
med dette.
Denne prøveformen gir
mulighet for å prøve
studenten i store deler av
pensum, vha. oppgaver med
ulike typer krav.
Bokstavkarakteren gis samla
ut fra delkarakterer med ulik
vekting.
I vår variant av masteroppgaven legger vi til rette for
at studenten utnytter tidligere
oppnådde læringsutbytter
systematisk, ved først å
anvende dem i praksisfeltet og
deretter utnytte erfaringene
derfra i arbeidet med selve
oppgaven. Gjennom lærernes
veiledning får studenten bl.a.
jevnlig vurdering av framdrift,
fokus, bruk av empiri og
faglitteratur. Dette er derfor
en viktig form for prosessuell
vurdering i emnet.
Den formelle sluttvurderinga
av masteroppgaven utføres av
intern og ekstern sensor, som
setter en foreløpig
bokstavkarakter. Dette blir
fulgt opp av en muntlig prøve,
med standard prosedyre for
mulig justering av karakteren
på oppgaven. Dermed oppnår
vi på den ene sida en kontroll
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av at masteroppgaven er et
sjølstendig arbeid, og på den
andre sida får kandidaten
anledning til å framvise et
større spenn av sin totale
faglige og formidlingsmessige
kompetanse enn det en
skriftlig oppgave formidler.

§ 2-2 (6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller
kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
De faglig ansatte knyttet til journalistikk og medier tilhører fakultetets faggruppe Historie, kultur og
medier, mens ansatte spesifikt knyttet til kommunikasjonsarbeid er medlemmer i faggruppen Ledelse
og innovasjon. På feltet journalistikk og medier har vi også en aktiv forskningsgruppe med månedlige
forskningsseminar, hvor fagansatte presenterer og diskuterer egen og andres forskning. Det faglige
utviklingsarbeidet foregår både internt og eksternt. Internt gjennom møtevirksomhet og
utviklingssamtaler blant de faglig ansatte og eksternt gjennom deltakelse i faglige nettverk og på
konferanser i inn- og utland. Mye av utviklingsarbeidet innenfor organisering av undervisning foregår
i Nordiska samarbets-kommittén, som er et nettverk bestående av fagansatte ved
journalistutdanninger i Danmark, Finland, Grønland, Island, Norge og Sverige. Komiteen er et organ
for «ömsesidig utveckling av de akademiska journalistutbildningarna i Norden och vidareutbildning
av de anställda lärarna» (Kommitténs stadgar pkt.2).
Basert på vår forskning har vi utviklet læremidler som i dag brukes på masterstudiet i
samfunnsvitenskap, fordypning journalistikk, for eksempel Mathisen og Morlandstø 2016:
Kommentaren - en sjanger i endring, og Mathisen og Morlandstø 2018: Lokale medier –
samfunnsrolle, opinionsdanning og offentlighet.
Boka Faglig kommunikasjon i praksis (Fjelldal og Örtenblad red. 2018) ble til som et samarbeid
mellom fagpersoner fra forskjellige yrkesmiljøer, som ville bidra til en økt forståelse for
kommunikasjonens kompleksitet. Boka retter seg mot lesere med interesse for kommunikasjon på
ulike nivå. Hege Lamark, Leif Kristian Monsen og Birgit Røe Mathisen er blant bidragsyterne. Boka er
spesielt innrettet mot kommunikasjon på arbeidsplassen og utøvelse av kommunikasjon i ulike
profesjoner. Maktforhold og lederskap er blant temaene som behandles.
Siden undervisningstilbudet innenfor kommunikasjonsarbeid til dels innebærer ei faglig
nyorientering, vil vi fra våren 2019 vektlegge dette spesielt, gjennom egen faglig oppdatering, og
utvikling av nye læremidler. Vi vil også trekke inn eksterne fagpersoner fra kommunikasjonsfeltet i
dette arbeidet.
Forskningsaktiviteten blant de faglig ansatte på journalistutdanninga ved Nord har fram til nå i første
rekke vært rettet inn mot fagområdet journalistikk og mediefag. De fagansatte har forsket på et
bredt spekter av temaer som medieinnovasjon, mediehistorie, journalistisk praksis og
journalistroller, språk, kjønn, politisk kommunikasjon og meningsdanning, sjanger og intervjumetode.
Her finnes det mange faglige tangeringspunkter også mot kommunikasjonsfag, som vi vil utvikle
videre i tida framover.
45

e studieprogram - Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid - 18/03635-8 Akkreditering av nye studieprogram - Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid : Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid - søknad om akkreditering 1-2-19

Tyngden i forskninga har de siste årene ellers vært rettet mot lokale medier og lokal journalistikk. For
tiden holder fagmiljøet på med et omfattende forskningsprosjekt kalt «Blindsoner og mangfold – det
lokale medielandskapet i Norge», hvor seks av sju forskere deltar. Disse forskningsresultatene
presenteres også i nettverk og konferanser i inn og utland. Forskningsaktiviteten blant de faglig
ansatte knyttet mer spesifikt til kommunikasjonsdelen av masteren framgår for øvrig av
publiseringsoversikt med særskilte forskningstemaer hos den enkelte fagtilsatte (se § 2-3 (5)
nedenfor).
Forskningsområdene nevnt over er knyttet direkte opp mot emnene i den praktiske masteren i
journalistikk og kommunikasjonsarbeid, både ved at vi tilbyr et eget emne om medieinnovasjon, et
emne om profesjonsroller, et emne om omdømmebygging og emner i språk og journalistisk metode.
Vi vil dessuten i flere emner ha et tydelig fokus på lokale medier og lokaljournalistikk, jamfør det vi
tidligere har skrevet om Nord Universitets særskilte regionale ansvar overfor nordnorske
lokalredaksjoner. Koplingen mellom forskning og undervisning skjer både ved at forskere formidler
egne forskningsresultater, og ved bruk av andres forskningsresultater.
Den journalistikk- og mediefaglige forskningen kollegiet på FSV har drevet i mange år har ei rekke
tangeringspunkter mot kommunikasjonsfaget, for eksempel medias bruk av ulike kilder, journalisten
som formidler mellom ulike virksomheter og publikum, sosiale media, innovasjon og
entreprenørskap, (de)profesjonalisering i media, og offentligheten i endring. Når vi nå etablerer et
nytt studium som også omfatter kommunikasjonsfag, vil vi rette forskninga vår enda mer spesifikt inn
mot dette feltet. Ett viktig tiltak i så måte er at fakultetet oppretter en ny professor II-stilling som
særlig skal ivareta kommunikasjonsarbeid som forskningsfelt (se s. 55 nedenfor om
rekrutteringsplanen på FSV).
De fagpersonene vi har knytta til oss i forbindelse med planleggingen av studiet (se oversikt i § 2-3
(1) nedenfor) har for øvrig levert forskning vi mener vil være relevant for studiet. Dette gjelder særlig
dosent Leif Kristian Monsen (med forskningstemaene ledelse, makt og kommunikasjon),
førsteamanuensis Rober Bye (menneske -materialitet, kunnskapsledelse) og professor II Turid
Moldenæs (Visuell identitet, organisatorisk omdømme og storytelling). Vi viser til oversikten over
særlige fagområder for den enkelte tilsatte, slik dette framkommer i den nevnte oversikten.
Studentenes møte med aktuell forskning på feltet kommunikasjonsarbeid vil ut over dette bli
ivaretatt på ulike måter, blant annet gjennom:
-

faglitteratur (både lærebøker, vitenskapelige artikler og monografier)
gjestelærere med særskilt forskningserfaring innenfor bestemte temaer.
fakultetet utlyser to nye stillinger våren 2019, én kombinert undervisnings- og
forskningsstilling og én professor II-stilling, der vi ønsker fagpersoner som har både praktisk
bransjeerfaring og forskningskompetanse innenfor kommunikasjonsfeltet..

§ 2-2 (7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er
tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.
Både pensum og presentasjon av fagstabens egen og andres forskning vil bidra til å forankre
studieinnholdet i nasjonale så vel som internasjonale trender, fenomener og problemstillinger. Vi vil
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også legge til rette for at studenter får delta på internasjonale workshops, seminarer og konferanser
og på studieturer til andre land i Norden og Europa for øvrig. Vi nevner her to eksempler på slike
tilbud i vår nåværende journalistutdanning:
1. Som del av emnet «Journalistisk dypdykk» i 4. semester i vår bachelorgrad inviterer vi
studentene til å søke plass på et kort og intensivt utvekslingsprogram vi kaller Naboens
historie. Dette gjennomførte vi første gang våren 2018, og det vil bli gjentatt våren 2019.
Seks studenter fra journalistutdanninga ved Nord universitet og seks journaliststudenter fra
Northern Arctic Federal University i Arkhangelsk besøker hverandre i vel en uke i hver by, for
å lage reportasjer fra hhv. Bodø og Arkhangelsk. Våre studenter er vertskap for de russiske
når de besøker Bodø, og visa versa. I tillegg til å være sosial kontakt og lokalkjent, består
vertskapsforpliktelsen i at studentene sammen med våre lærere er veiledere i
reportasjearbeidet og tilbyr lokalkunnskap om kilder og samfunnsforhold i sitt land. De gir
også faglig bistand etter behov om ideer, kildekritikk, etikk og tema. De ferdige reportasjene
inngår i vårt emne som del av eksamen. Reportasjene oversettes til begge språk og publiseres
og promoteres som reportasjemagasin (i begge land).
Prosjektet er for øvrig initiert av Barents Press v/Anki Gerhardsen. Det er eksternt finansiert,
blant annet av midler fra Barentssekretariatet, og har en budsjettramme på i underkant av
500.000 kroner.
2. I forbindelse med det svenske valget i september d.å. fikk to bachelorstudenter som fulgte
emnet «Redaksjonell rundtur» oppholde seg ei uke i Sverige for å lære om, og rapportere fra
valgkampen, om selve valgdagen og den parlamentariske situasjonen som valget medførte.
Dette ble så publisert både på egne prosjektsider, og i vår egen nettavis (nettopp.nord.no).
Tilbudet ble finansiert gjennom Nordplus-samarbeidet.
Det læringsmessige potensialet i slike utvekslingsprosjekter og studieturer er svært stort for
studenter som er dedikerte, sjølstendige, og som har forkunnskaper, engasjement og modenhet til å
utnytte dette. Slike tilbud vil trolig i enda større grad egne seg for studenter i det nye mastertilbudet,
og dette gjelder journalist- så vel som kommunikasjonsstudenter.

§ 2-2 (8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for
internasjonal studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig
relevant.
Pr. oktober 2018 har det ikke vært mulig å finne studietilbud ved universiteter utenfor Norge som
passer for utveksling av studenter fra dette studiet. Én årsak er at mastertilbud på universiteter som
kommer inn under Erasmus + eller andre gunstige stipendordninger ser ut til på tradisjonell måte å
bygge videre på bachelor i ulike mediefag. Som nevnt er et viktig særtrekk ved vårt studietilbud at vi
nettopp vil rekruttere studenter med annen faglig bakgrunn, og dermed kan det vise seg å bli
vanskelig å finne utvekslingstilbud de er kvalifisert for å ta. Vi arbeider imidlertid videre med dette,
og håper å ha formelle avtaler klar seinest i løpet høsten 2019 (det er høstsemesteret 2020 som er
aktuelt for evt. studentmobilitet).
Vi ser oss derfor nødt til å søke om dispensasjon fra kravet om at avtale(r) om studentutveksling skal
leveres sammen med denne søknaden om akkreditering.
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§ 2-2 (9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale
mellom institusjon og praksissted.
Vi viser til beskrivelsen av praksiskomponenten i masteroppgaven, som er beskrevet på side 38 og
43. Praksis er en del av studiet, som skiller seg fra foregående emner ved at læringsarbeidet her
foregår i ei setting som ikke er studiested, men ei virksomhet med andre produksjonsmål. Dette gir
på den ene sida unike muligheter for innsikt i hva arbeidsliv og yrke gir av krav og muligheter. På den
andre sida stiller det krav om kyndig oppfølging fra praksisveileder, dersom praksisoppholdet skal bli
utnytta som læringsarena.
Erfaringene fra praksisoppholdet, sammen med bearbeiding, problematisering og refleksjon under
arbeidet med masteroppgaven vil utgjøre et læringsmessig høydepunkt i studieløpet, ved at tilegna
kompetanse fra tidligere i studiet her blir anvendt innenfor et større læringsløp på 30 studiepoeng. Et
sentralt moment her er at studentene må få lagt til rette for at praksisoppholdet ikke bare handler
om å anvende tilegna ferdigheter i studiet, men også får anledning til å reflektere over egen praksis
på en faglig systematisk måte, som i neste omgang videreføres i arbeidet med masteroppgaven.
Dette krever blant annet god tilrettelegging og oppfølging fra praksisveiledere – som i realiteten kan
betraktes som en del av et utvida fagkollegium.
For å kvalitetssikre den innsatsen praksisveilederne yter overfor studentene våre bygger vi på
erfaringer vi har med praksisredaksjoner gjennom flere tiår, der vi har fått utvikla velfungerende
rutiner og god rolleforståelse hos student og veileder. Vi tilbyr nå et studium som er samlingsbasert,
rekrutterer nasjonalt, og der mange i målgruppa trolig er etablert i sine lokalsamfunn. Dersom vi skal
tilby praksisplass i en virksomhet i rimelig nærhet av bostedet, betyr det at vi må opprette
praksiskontrakter med nye virksomheter og veiledere, og dette gjelder særlig på
kommunikasjonsfeltet.
Vi tar derfor sikte på å utvikle et eget, nettbasert kurs i praksisveiledning som vi arrangerer første
gang høsten 2020, og som omfatter både kommunikasjonsarbeid og journalistikk.
Journalistutdanninga (ved tidligere Høgskolen i Bodø) hadde for øvrig i perioden 2001-2003 et eget
studietilbud i Redaksjonell veiledning, som fortsatt kan være et utgangspunkt for utvikling av innhold
og struktur/progresjon i et slikt nytt kurs.
Ved journalistutdanninga på FSV har vi over mange år bygd opp et stort kontaktnett av
praksisredaksjoner, i hovedsak i Nord-Norge og Trøndelag, der vi har formelle samarbeidsavtaler.9
Disse, som altså gjelder journalistisk praksis, vil bli videreført i forbindelse med det nye
mastertilbudet. I tillegg vil utdanninga til kommunikatører kreve at vi oppretter et antall nye
avtalefesta praksisplasser i informasjonsavdelinger i offentlig, privat og sivil sektor.
Vi er i løpende dialog også med denne bransjen, og vil få tilgang på et variert utvalg av praksisplasser
også her. Vi har for øvrig utformet et eget dokument med «Praksisbestemmelser og -rutiner. Master i
journalistikk og kommunikasjonsarbeid» (vedlegg 11) som regulerer ansvarsforhold mellom Nord
universitet/FSV, studentene og praksisvirksomhet.

9

Om lag 40 avismediehus og 15 radio/TV-medier.
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Vedlegg til krav til studietilbudet:
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for
studiet
Studieplan
Studieplan engelsk versjon

Vedlegg
nr.

Avtaler om internasjonalisering

-

Avtaler om studentutveksling (juridisk bindende)

-

Leieavtaler og andre avtaler dersom institusjonen tar i bruk
infrastruktur eksternt

Ikke
relevant

Signert(e) praksisavtale(r)

7

«Praksisbestemmelser og -rutiner. Master i journalistikk og
kommunikasjonsarbeid»
For nettstudier (kun nettstudium eller i kombinasjon med stedbasert
studium) kommer i tillegg:
Studieplan for nettstudiet (hvis relevant)

10

Prosedyre for opplæring i nettstudier for studenter og lærere

8

Dokumentasjon av læringsplattform for nettstudentene

4

Dokumentasjon av nett-/faglærernes rutiner for oppfølging av
nettstudenter (som responstid osv.)

8
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3 Krav til fagmiljø
Krav i forskrift fra kunnskapsdepartementet om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning og fagskoleutdanning

§ 3-2.Akkreditering av mastergradsstudier
(1) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha tilstrekkelig faglig
bredde.
Fagfeltene journalistikk og kommunikasjonsarbeid favner vidt. Innsamling, bearbeiding og formidling
av informasjon stiller i seg sjøl krav om et rikholdig register av kommunikative kunnskaper,
metodiske ferdigheter og evne til etisk refleksjon. Dessuten handler både journalistikk og
kommunikasjonsarbeid i høy grad om å forholde seg til de kunnskapsområdene og interessene
informasjonskildene og publikum/mottaker representerer. Sånn sett må studiet ha ei brei faglig
orientering, noe som også er gjenspeila i vår egenartede studieprofil, der vi altså ønsker å rekruttere
søkere med ulik faglig bakgrunn, som bruker denne kompetansen aktivt gjennom hele studiet for å gi
innholdsmessig substans til ulike oppgaver av teoretisk og praktisk art.
For å sikre et overordna faglig fokus og en klar progresjon må studiet samtidig kretse rundt et
begrensa antall sentrale temaer (som for øvrig også er gjengitt, med begrunnelse, under §2-2- (4)
ovenfor). Studiet dreier seg kort sagt om å tilegne seg kompetanse innenfor følgende hovedområder:
•
•
•
•
•
•

Metode og kildekritikk
Formidling og medieteknologi;
Troverdighet, legitimitet og omdømme
Yrkesroller
Lovverk og etikk
Organisasjon/bedrift og samfunn; offentlighet og demokrati

(2) Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø s om 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.
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For å styrke den faglige bredden og dybden i undervisning og forskning relatert til det nye
mastertilbudet trekker vi inn fagpersoner fra andre utdanningsområder ved FSV, engasjerer derfor
også tilsatte ved studiene Human Resource Management, Kunnskapsledelse, og Film- og TVproduksjon. Våre fagtilsatte dekker dermed i all hovedsak det som kreves av undervisningsinnsats i
studiet. Med unntak av én fagtilsatt har alle minst førstekompetanse, og alle har utdanningsbakgrunn
og/eller ekstern praktisk erfaring innenfor relevante fagområder, dvs. journalistikk-, samfunns-,
medie- og kommunikasjonsvitenskapelige, organisasjonsteoretiske og kreative formidlingsrelaterte
fagdisipliner. I tillegg til disse vil vi ha noe behov for innleide gjestelærere innenfor særlig spesifikke
faglige temaer.
I sum utgjør dette et utvida fagmiljø, med stabile kollegier som består av faglig kompetente og
rutinerte tilsatte. Gjennom forskningsbasert undervisning og kyndig veiledning av studenter sikrer
disse at studietilbudet får et solid faglig og pedagogisk fundament. Som oversikten over emner viser
består studiet av et ganske vidt spekter av kompetanseområder. Vi ser det derfor som en stor fordel
at studiet kan utnytte ulike fagmiljøer på FSV, som hvert på sitt vis gir nødvendige
undervisningstjenester, og dermed bidrar til å skape et helhetlig, yrkesrelevant studietilbud.
De faglige tilsatte har i sum bred undervisnings- og forskningsmessig bakgrunn som gir solid grunnlag
for å legge til rette for et masterstudium av høy kvalitet.

(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
Som oversikten over publiseringer viser (§ 2-3 (5)) viser, står fagmiljøet for en betydelig
forskningsproduksjon på høyt nivå i nasjonale og internasjonale antologier og tidsskrifter.
Internasjonalt har fagmiljøet på journalistutdanninga publisert både i vitenskapelige tidsskrift (blant
annet Mathisen 2016, Morlandstø & Mathisen 2015, Morlandstø & Mathisen 2016, Mathisen &
Morlandstø 2018, Holand 2013) og i europeiske antologier (Engan i Kleis Nielsen red 2015, Lamark i
Hovden, Nygren & Zilliacus-Tikkanen (2016) Morlandstø & Mathisen i Waschková Císařová 2017) –
alle disse publikasjonene er resultat av samarbeid med internasjonale fagmiljø. Publikasjonene står
oppført i publikasjonslistene til den enkelte ansatte. Se også §2-3 (6) nedenfor.
Kommunikasjonsdelen av masterstudiet representerer på mange måter ei faglig nyorientering. Vi vil
prioritere å bygge opp en forskningsportefølje innenfor dette fagområdet i tida framover. Ei vesentlig
side ved dette er styrkingen av kollegiet med ei ny professor II-stilling som spesifikt retter seg mot
forskningen innenfor kommunikasjonsfeltet - se for øvrig vedlegg 12, med fakultetets
rekrutteringsplan.

§ 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.
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De teoritunge delene av fagstoffet vil kreve en del forelesningsprega undervisning, både på samlinger
og i form av nettbasert undervisning. I tillegg vil studietilbudet kreve betydelig innsats i form av
individuell og gruppevis instruksjon og veiledning innenfor fagstoff som er utprega
ferdighetsorientert, eller knytta til større oppgaver, deriblant masteroppgaven. Ressursene som må
settes av til dette vil i høy grad avhenge av antallet studenter.
Fagstaben på journalistutdanninga ved FSV er stabil, og utgjør som nevnt 7 personer med fast
tilsetting, alle i 100 % stilling f.o.m. studieåret 2019-20. Med fradrag for tid til FoU, møtevirksomhet
og annet ikke-undervisningsrelatert arbeid utgjør den samla studentrelaterte arbeidsressursen i
kollegiet rundt tre årsverk.
I sum vil vi i det utvida fagmiljøet ha til rådighet cirka fire årsverk i faste stillinger for å ivareta direkte
studentrelaterte oppgaver. Med 40 studenter og 2 kull gir dette 0,07 årsverk pr. student.

Fagmiljøets kompetanse og faglige ansvarsområder:

Navn

Kompetanse
nivå/stilling

Særlig ansvarlig for
(fagområde)

Skal
undervise i:
Sentrale
emner/
støtteemner

Sentrale

Lisbeth
Morlandstø

Professor

Medievitenskap - makt og
medier, lokaljournalistikk,
innovasjon,
meningsjournalistikk,
medierepresentasjon,
vitenskapelig metode,
offentlighet, demokrati

Sentrale
emner

Lokaljournalistikk,
lokale medier og
politisk
kommunikasjon,
medierepresentasjon
av marginaliserte
grupper, medier og
innovasjon, medier
og kjønn,
meningsjournalistikk
og demokrati.

Hege Lamark

Dosent

Journalistikk - intervjuet
som metode;
reportasjesjangeren,
profesjonsroller,
kommunikasjonsteori,
veilederkompetanse

Sentrale
emner

Yrkes- og
profesjonsetikk,
journalistisk metode
(kildebruk, intervju,
portrett),
lokaljournalistikk,
lokale medier,
medier og kjønn,
medieomtale av
flyktninger.
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Fritz Breivik

Dosent

Journalistikk undersøkende
journalistikk, dokumentar,
research, offentlighet,
etikk, kildekritikk

Sentrale
emner

Undersøkende og
fortellende
journalistikk.

Birgit Røe
Mathisen

Førsteamanue
nsis

Journalistikk –
lokaljournalistikk,
kommentarjournalistikk,
frilansing, innovasjon,
profesjonsteori,
offentlighet, demokrati

Sentrale
emner

Lokale medier, lokal
journalistikk,
journalistikk,
opinionsdanning
offentlighet,
kommentar- og
meningsjournalistikk,
profesjonsrolle som
journalist, journalist
utenfor etablerte
redaksjoner,
frilansjournalister,
innovasjon

Astrid Marie
Holand

Førsteamanue
nsis

Journalistikk – radio og TV,
redaksjonelt arbeid,
mediehistorie, økonomisk
historie, ressursforvaltning,
samfunnssikkerhet,
kildekritikk, mobile
plattformer, offentlighet,
demokrati

Sentrale
emner

Lokale medier,
mediehistorie,
økonomisk historie,
innovasjon,
entreprenørskap og
endringskapasitet,
ressursforvaltning,
samfunnssikkerhet,
kildekritikk,
offentlighet,
demokrati,
lovgivning og
politiske prosesser

Bengt Engan

Førsteamanue
nsis

Journalistikk - språk og
kommunikasjon, digital
historiefortelling, foto,
video, mediekultur,
offentlighet, demokrati,
nettdidaktikk,
kommunikasjonsteori,
retorikk, diskursanalyse,
digitale verktøy, mobile
plattformer

Sentrale
emner

Språk og
(hyper)tekst,
meningsdannelse og
digitale,
sammensatte
tekster, lokaljournalistikk og
politisk
opinionsdannelse,
offentlighet, lokale
medier og ulike

Studieprogram
ansvarlig
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kilder og brukere
(ungdommer,
politikere),
blindsoner I lokale
medier. Utvikling
modeller og
læremidler for
nettbasert læring.
Jan Erik
Andreassen

Universitetslek
tor

Journalistikk – redaksjonell
arbeidsledelse og
prosesser, kildekritikk,
etikk, digitale verktøy,
layout/design, foto, video,
mobile plattformer,
veilederkompetanse,
offentlighet, lovverk

Enkelte
temaer
innenfor
sentrale
emner

Lokaljournalistikk,
lokale medier,
tekster, kilder,
bilder.

Leif Kristian
Monsen

Dosent

Human Resource
Management - Ledelse,
organisasjon,
endringsledelse og
endringsprosesser,
kreativitet og
risikohåndtering

Sentrale
emner

Ledelse, makt og
kommunikasjon

Robert Bye

Førsteamanue
nsis

Kunnskapsledelse materialitet og sosialitet;
bruk og implementering av
teknologi

Sentrale
emner

Menneske og
materialitet

Håvard Sørli

Førstelektor

Film/TV - Medieinnovasjon
og entreprenørskap

Enkelte
temaer
innenfor
sentrale
emner

Medieinnovasjon og
næringsutvikling
innenfor kreative
næringer

Richard
Hearsey

Førsteamanue
nsis

Film/TV - Storytelling, regi
og produsentrollen

Enkelte
temaer
innenfor
sentrale
emner

Historiefortelling og
produsentrollen i
ulike settinger

Turid
Moldenæs

Professor II

Omdømmehåndtering og
strategisk kommunikasjon

Sentrale
emner

Visuell identitet,
organisatorisk
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omdømme og
storytelling.

Fakultet for samfunnsvitenskap vil i tillegg til dette styrke faglig kompetanse innenfor både
undervisning og forskning gjennom planmessig rekruttering i god tid før oppstart av første kull i
masterstudiet. Se eget notat med rekrutteringsplan – vedlegg nr. 12.

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig
kompetanse.
Av de 12 fagpersonene som er tilknytta det utvida fagmiljøet har fire pedagogisk eller praktiskpedagogisk utdanning, som også omfatter fagdidaktikk: Fritz Breivik, Birgit Røe Mathisen, Bengt
Engan og Håvard Sørli. Resten av fagmiljøet har lang erfaring med undervisning, veiledning og
utvikling av studietilbud.
Fagmiljøene på journalistutdanning og mediefagene i Steinkjer har jevnt over høy kompetanse med
hensyn til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. Å kunne bruke slike verktøy er en
selvfølgelig og integrert del av mye av fagstoffet i disse utdanningene. Dette videreføres i det nye
mastertilbudet, og kravene (både for lærere og studenter) løftes i henhold til hva som er et rimelig
kompetanse- og mestringsnivå i ei masterutdanning.
Fra 2008 til 2014 drev journalistutdanninga ved tidligere Høgskolen i Bodø/Nordland et nett- og
samlingsbasert 30 studiepoengs deltidsstudium i nettjournalistikk (“Multimedial nettjournalistikk”,
seinere “Nettjournalistikk”). I dette studiet sto kommunikasjon (skriftlig, muntlig og visuell) via nettet
helt sentralt. Vi utvikla her rutiner, læremidler og kompetanse i fagstaben for å sikre kontinuitet,
læringstrykk og reell dialog med studentene (som hadde bosted fra Sør-Europa til Finnmark).
Studietilbudet hadde jevnt over tilfredse studenter og svært høy gjennomføringsgrad.
Erfaringer fra dette gir oss en god pedagogisk ballast for å utvikle det nye mastertilbudet, Dette
gjelder blant annet hvordan mange av de fysiske og timeplanmessige strukturene i et campusbasert
studium må erstattes av andre organisatoriske føringer, når studenter i tida mellom samlingene må
kommunisere med hverandre og med lærere ved hjelp av ulike nettapplikasjoner.
Et nettbasert studium som dette forutsetter at både lærerstaben og studentene har nødvendig
teknisk og læringsmessig kompetanse til å utnytte de mulighetene digitale redskaper gir. Vi vil våren
2019 sørge for intern opplæring av de som inngår i fagmiljøet, og som skal bruke nettet aktivt i
periodene mellom samlingene. Fagmiljøet har mye kompetanse pr. I dag, men vil supplere med
ekstern ekspertise ut fra behov. Det vil også være mulig å søke om bruk av FOU-tid til å følge studiet
Nettpedagogikk i fleksible studier ved FLU:

Institusjonell strategi mht. utdanningsfaglig kompetanse
Krav til relevant utdanningsfaglig kompetanse er et nytt krav i Studietilsynsforskriften. NOKUTs
veiledning definerer utdanningsfaglig kompetanse som UH-pedagogikk og didaktikk og inkluderer
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også kompetanse til å utnytte digitale teknologi for å fremme læring. Nord universitet har et
institusjonelt ansvar for å sikre at alle som underviser har utdanningsfaglig kompetanse. Universitetsog høgskolerådet (UHR) har egne retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse, og disse angir en
rimelig norm for hva de fagansatte som minimum bør ha. Institusjonene skal også sikre at den
utdanningsfaglige kompetansen utvikles og holde oppdatert. I likhet med de fleste høyere
utdanningsinstitusjoner i Norge, innfris ikke forskriftens krav til utdanningsfaglig kompetanse
tilfredsstillende ved Nord universitet per i dag.
Nord universitet har i den forbindelse igangsatt et eget opplegg for utdanningsfaglig kompetanse:
- UH-pedagogisk basiskurs
- pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med mye undervisningserfaring
- meritteringsordning for fremragende undervisere
Universitetspedagogiske basiskurs er utviklet og vil bli gitt systematisk fra 2018 ved Nord universitet.
Et system for pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med mye
undervisningserfaring skal etableres i løpet av 2018. Det vil også bli startet et arbeid med å utvikle
meritteringsordninger for fremragende undervisere som skal implementeres i løpet av 2019. Bruk av
digitale verktøy i undervisningen vil inngå i alle de tre pedagogiske kompetanseelementene.

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
På fakultetsnivå blir den faglige ledelsen ivaretatt av studieprogramansvarlig, prodekan for
utdanning, prodekan for forskning og dekan.
Rollen som studieprogramansvarlig for journalistikk omdefineres fra 1.1.19 til
Studieprogramansvarlig for journalistikk og kommunikasjonsarbeid, og får et hovedansvar for
utvikling av studiet. Dette omfatter organiseringen av undervisnings- og læringsaktiviteter, der mye
arbeid må gjøres i løpet av vårsemesteret 2019, med markedsføring av studiet, utvikling av
læremidler, utforming av semester- og ukeplaner, samordning av bidrag fra ulike fagmiljøer på FSV
og kursing av kollegiet i nettdidaktikk og bruken av nettapplikasjoner.
Bygd på blant annet studentenes og de emneansvarliges formative og summative evalueringer sørger
studieprogramansvarlig sammen med fagkollegiet og studieveileder for nødvendige tiltak for
kvalitetssikring av studietilbudet. Studieprogramansvarlig vil også ha jevnlig kontakt med
referansegruppa for masterstudiet, og organisere møter mellom gruppa og medlemmer av
fagkollegiet.
Hvert av emnene i studiet får en emneansvarlig med 1. kompetanse fra fagstaben på
journalistutdanninga. Sammen med studieprogramansvarlig får disse ansvaret for å sikre god
informasjonsflyt til studentene, og god sammenheng, organisering og infrastruktur i studietilbudet,
slik at hver enkelt student får brukt sitt potensial for å oppnå de ulike læringsutbyttene.
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Emne

Emneansvarlig

Digital historiefortelling (10 sp.)

Førsteamanuensis Bengt Engan

Språk, formidling og kommunikasjonsteknologi (10 sp)

Førsteamanuensis Bengt Engan

JO5000 Medier, offentlighet og menings-danning i
velferdssamfunnet (10 sp. )

Førsteamanuensis Birgit Røe
Mathisen

Metode, fag og forskning (10 sp.)

Professor Lisbeth Morlandstø

Åpenhet, digital research og kildekritikk (10 sp.)

Dosent Fritz Leo Breivik

«Når det brenner» - krisehåndtering og krisejournalistikk (10
sp.)

Førsteamanuensis Astrid Marie
Holand

Journaliststudenter:

Dosent Hege Lamark

Profesjonsrolle og profesjonsetikk – for journalister (10 sp.)

Kommunikasjonsstudenter:

Dosent Hege Lamark

Profesjonsrolle og profesjonsetikk – for kommunikatører (10
sp.)
Journaliststudenter:
JO305 Journalistikk – innovasjon og endring (10 sp.)
Kommunikasjonsstudenter:

Førsteamanuensis Birgit Røe
Mathisen

Førsteamanuensis Astrid Marie
Holand

Innovasjon og endringskommunikasjon (10 sp.)
Journaliststudenter:

Dosent Fritz Leo Breivik

Fra fag til journalistisk formidling (10 sp)

Kommunikasjonsstudenter:

Professor II Turid Moldenæs

Strategisk kommunikasjon og omdømmehåndtering (10 sp.)
Masteroppgave med integrert praksis (30 sp.)

Professor Lisbeth Morlandstø

57

e studieprogram - Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid - 18/03635-8 Akkreditering av nye studieprogram - Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid : Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid - søknad om akkreditering 1-2-19

(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av
ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ans atte med
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder
følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
Alle medlemene i fagmiljøet (både sentralt ved journalistutdanninga og utvida) har hovedstilling ved
Nord universitet, bortsett fra professor II Turid Moldenæs, som har hovedstilling ved Universitetet i
Tromsø.
Jf. §2-2 (4), med definisjon av hva som er sentrale delene av studiet: Betydelig over 50 % av de som
dekker disse fagene har hovedstilling og førstekompetanse (se også neste punkt). Unntaket er emnet
Strategisk kommunikasjon og omdømmehåndtering, som hovedsakelig er dekket av professor II Turid
Moldenæs.

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.
Jf. Tabell under §3-2 (1) ovenfor:
92% av staben har førstekompetanse
42% av staben har professor/dosentkompetanse

(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.
De forskningstemaene det utvida fagmiljøet har arbeidet og arbeider med er presentert
stikkordsmessig på s. 51ff ovenfor. Disse favner vidt og bredt innenfor både journalistikk,
medievitenskap, kreative fag, kommunikasjons-, organisasjons- og ledelsesfag, og må sies å være
høyst relevante for de nevnte faglige kjerneområdene i studiet, nemlig:
•
•
•
•
•
•

Metode og kildekritikk
Formidling og medieteknologi;
Troverdighet, legitimitet og omdømme
Yrkesroller
Lovverk og etikk
Organisasjon/bedrift og samfunn; offentlighet og demokrati
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Kravet til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid I fagmiljøet er dermed ivaretatt både mht.
kvalitet og omfang i hht. Studiekvalitetsforskriften §§ 3-2 (3) og 3-3 (3). Publiseringer m.v. (lenker til
Cristin):
Lisbeth Morlandstø: https://app.cristin.no/search.jsf?t=lisbeth%20morlandstø
Hege Lamark: https://app.cristin.no/search.jsf?t=Hege%20Lamark
Fritz Breivik: https://app.cristin.no/search.jsf?t=fritz%20breivik
Birgit Røe Mathisen: https://app.cristin.no/search.jsf?t=birgit%20røe%20mathisen
Astrid Marie Holand : https://app.cristin.no/search.jsf?t=astrid%20Marie%20holand

Bengt Engan: https://app.cristin.no/search.jsf?t=bengt%20engan
Jan Erik Andreassen: https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=320140
Leif Kristian Monsen: https://app.cristin.no/search.jsf?t=leif%20kristian%20monsen, dessuten
(kommer): Monsen, Leif-Kristian (2019). “Facilitating creativity and learning in organizations.”I:
Learning Organization.
Robert Bye: https://app.cristin.no/search.jsf?t=robert%20bye
Håvard Sørli: https://app.cristin.no/search.jsf?t=håvard%20sørli
Richard Hearsey: https://app.cristin.no/search.jsf?t=Richard%20Hearsey
Turid Moldenæs: https://app.cristin.no/search.jsf?t=turid%20moldenæs

(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.
Internsjonalt samarbeid
Fagmiljøet deltar aktivt i internasjonale forskernettverk. Fagmiljøet har, som tidligere nevnt, særlig
knyttet sin forskningsprofil til lokale medier og lokal journalistikk. Professor Lisbeth Morlandstø og
førsteamanuensis Birgit Røe Mathisen deltar i arbeidet med å bygge opp et felles europeisk
forskningsnettverk med fokus på lokale medier og lokal journalistikk, i nært samarbeid med
Södertörns Högskola i Stockholm og Cardiff University i Wales. I dette arbeidet er professor Gunnar
Nygren ved Södertörn og dr. Andy Williams fra Cardiff sentrale samarbeidspartnere. Nettverket er
ikke formalisert med et spesifikt navn, men gjenspeiles gjennom felles seminar, samarbeid om
forskningssøknader og vitenskapelige utgivelser. Samarbeidet ble etablert på et seminar som
professor Gunnar Nygren inviterte til ved Södertörns Högskola i september 2016, der Morlandstø og
Mathisen fra Nord Universitet ble personlig invitert .
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Mathisen og Morlandstø har også vært på Erasmus-utveksling ved University of Cardiff, høsten 2016.
Nord Universitet og Cardff University har Erasmusavtale om lærermobilitetet for 2016-2019. Våren
2018 publiserte Williams og hans kollega Rachel Howells fra Cardiff University et bok-kapittel i
Mathisen og Morlandstø (red): “Lokale medier – samfunnsrolle, opinionsdanning og offentlighet”,
dette er også et konkret resultat av samarbeidet.
Journalistutdanninga ved Nord universitet har i flere tiår vært medlem av Det nordiske
samarbeidskomite for journalistutdannelser, som bl.a. arrangerer en konferanse annet hvert år, der
journalistlærere fra hele Norden møtes. Dette danner bl.a. grunnlaget for prosjektet som er
beskrevet ovenfor, der våre studenter kunne studere det svenske valget på nært hold. Vi tar også
sikte på å utvide samarabeidet med russiske journalistutdanninger via Barentssekretariatet og Barens
Press.
Nasjonalt samarbeid
Også nasjonalt samarbeider fagmiljøet ved Nord med andre fagmiljø. Professor Lisbeth Morlandstø
og førsteamanuensis Birgit Røe Mathisen er medlemmer i det nasjonale nettverket Senter for
Tverrfaglig Medieforskning, som driftes og ledes fra OsloMet. Dette innebærer deltakelse på
seminarer, samt samarbeid om forskningssøknader.
Professor Lisbeth Morlandstø og førsteamanuensis Birgit Røe Mathisen er også medlem av POLKOM:
Senter for studier av politisk kommunikasjon. I regi av dette er professor Lisbeth Morlandstø,
sammen med nordiske kollegaer (Gunnar Nygren, Carl Gustav Linden & Anker Brink Lund) i ferd med
å skrive et kapittel om lokale medier og politisk kommunikasjon til boka Eli Skogerbø, Øyvind Ihlen,
Nete Nørgaard Christensen & Lars Nord (eds.) Power, Communication and Politics in the Nordic
Countries, som etter planen skal utgis i 2019.
Videre er Birgit Røe Mathisen i gang med en planlagt forskningsbasert bokutgivelse i 2019 i
samarbeid med professor Paul Bjerke ved Høgskulen i Volda og førsteamanuensis Birgitte Kjos Fonn
ved Oslo Met (Arbeidstittel: Journalistikk – en profesjon i endring, planlagt utgitt på Fagbokforlaget
2019. Denne vil være sentral som pensumbok i den nye masteren). Mathisen er også involvert i en
planlagt Forskningsrådsøknad til VAM-programmet våren 2019, gjennom samarbeid med OsloMet.
Astrid Marie Holand er tilknyttet et nettverk av faghistorikere ved Nord universitet og andre
universiteter, formidlings- og forskningsinstitusjoner. Sammen med historikermiljøet ved Nord har
hun vært med å skrive boka “Start pressen” (Karlsen og Lundestad, 2012) som handler om Avisa
Nordland med forløpere - dette er historien om Nord-Norges lengstlevende pressehus, i kontinuerlig
drift fra 1862. Hun har bidratt i vitenskapelige antologier i andre historiefaglige sammenhenger
(Jentoft, Nergård og Røvik, 2013. Dørum, 2014.) og er redaktør for magasinet Malstrøm som utgis av
de kulturhistoriske formidlings- og forskningsinstitusjoner i Nordland i samarbeid.
Fagmiljøet arbeider også med å etablere et nasjonalt Kompetansesenter for lokaljournalistikk, også i
dette arbeidet er samarbeid med Cardiff University viktig. Cardiff har etablert et lignende senter;
Centre for Community Journalism. I desember 2017 var Centre Manger Emma Meese på besøk i
Bodø, og delte sine erfaringer på et seminar ved Nord om det planlagte kompetansesentret. Vår
samarbeidspartner Södertörns Högskola arbeider for å etablere et lignende senter, og Carina Tenor
var også gjest på seminaret og fortalte om det svenske prosjektet. Se vedlagt program for seminaret
for nærmere dokumentasjon og beskrivelse.
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Bokutgivelser sammen med fagkolleger fra andre studiesteder i landet har vært et viktig grep for å
knytte oss til ulike faglige nettverk. Fagmiljøet har publisert flere bøker og vitenskapelige artikler
rundt tema lokaljournalistikk og lokale medier. Våren 2018 ga miljøet vårt ut sin femte fagbok på
området (Mathisen og Morlandstø red 2018). Innenfor forskningen på lokale medier er sentrale
innfallsvinkler; innovasjon i lokale medier (Morlandstø og Krumsvik red 2014, Morlandstø og
Mathisen 2016, Mathisen & Morlandstø 2018); lokalmedienes rolle i offentlighet og demokrati
(Engan 2016, Mathisen og Morlandstø 2015, 2016; Mathisen og Morlandstø red 2018),
journalistikken som profesjonsutøvelse (Lamark og Morlandstø 2002, Mathisen 2010, 2013, Lamark
og Morlandstø 2014; Olsen kommer 2018), samt lokalmediene og publikum (Engan 2014, 2016, Lie
2018). siden 2013 har fagmiljøet avlagt tre doktorgrader knyttet til tematikken lokale medier og lokal
journalistikk Mathisen 2013, Engan 2016, Lie 2018), og den fjerde avhandlinga ble levert til
bedømning i september 2018 (Olsen kommer 2018).
(Referanser: De nevnte publikasjonene er ført opp i den enkelte fagansattes publiseringsliste - se
ovenfor.)
Den nevnte referansegruppa for utvikling av mastertilbudet gir oss nå en inngang til å etablere et
nettverk også mot kommunikasjonsbransjen, som vi har gitt høy prioritet fra høsten 2018.
Referansegruppa består av følgende personer:
Journalistikk:
Anne Brandal (NRK Nordland), Gjermund Nilsen (Nye Troms; Landslaget for lokalaviser), Vibeke
Madsen (Avisa Nordland; Nordnorsk redaktørforening), Vegard Skorpen (Rana Blad; Helgeland og
Salten journalistlag), Ole Martin Mortvedt (Politiforum; fagpressen).
Kommunikasjonsarbeid:
Wigdis Korsvik (Fylkesmannen i Nordland), Katarina Belsom (Signal Bredbånd; Norsk
kommunikasjonsforening), Børre Arntzen (Nordlandssykehuset; Norsk kommunikasjonsforening),
Stine Jarmund (Norsk kommunikasjonsforening), Ståle Tvete Vollan (Ullevål sykehus; Norsk
kommunikasjonsforening).
Vi tar sikte på å utvide kontaktnettet i kommunikasjonsbransjen etter hvert som studiet blir etablert
og finner sin form. Gjestelærere vil være en viktig av dette nettverket.

(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.
Eksisterende avtaler om journalistisk praksis forutsetter at veilederne er erfarne og har nødvendig
kompetanse. Vi sikrer også kvaliteten på det tilbudet studentene får ved å besøke redaksjonene
jevnlig, og arrangere seminarer for veiledere (og studenter) i forkant av praksisperiodene.
Når vi nå utvider studietilbudet til å omfatte praksisopphold også i informasjonsavdelinger i private
og offentlige virksomheter vil vi utnytte den kontakten vårt eksterne panel kan gi oss inn mot dette
feltet. Vi vil etablere ordninger for også å kvalitetssikre det veiledningsarbeidet som skal foregår her.
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Ett slikt tiltak vil være et eget kursopplegg med samlinger/møter med veileder, og nettbasert
læremateriell om hva veilederrollen innebærer. Her vil vi bygge på de erfaringene vi har med
utdanning av veiledere, i første rekke et eget kurs i redaksjonell veiledning vi arrangerte for en del år
tilbake. I etableringsfasen av det nye studietilbudet vil vi også prioritere praksisbesøk hos
kommunikasjonsstudenter, for å kunne sikre høy veiledningskvalitet.
Av de sju tilsatte i heltidsstillinger på journalistutdanninga har fem flere års praksis om journalister og
vaktsjefer i redaksjoner (både aviser og NRK). Mht. kommunikasjonsfaget har vi pr. I dag ikke samme
praksiserfaring å vise til. Dersom studiebudet viser seg å være attraktivt for kommunikasjonsfeltet,
må fakultetet sørge for å tilsette fagperson(er), fortrinnsvis med praktisk erfaring fra bransjen, i fast
hovedstilling.

Vedlegg til krav til fagmiljø:

Vedlegg nr.

Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet
CV for alle som inngår i studiets fagmiljø (CV-ene skal følge malen)

9

Publikasjonslister for de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist

Se lenker
ovenfor

Eventuell annen dokumentasjon på kunstnerisk utviklingsarbeid og/eller
faglig utviklingsarbeid.
Dokumentasjon på nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som
fagmiljøet deltar aktivt i

6

Dokumentasjon av opplæringsprogram for nettlærere

Ikke relevant

Utfyllende bestemmelser for fellesgrader
(§ 2-5 i Studietilsynsforskriften)
Studietilbudet er ikke en del av en fellesgrad.

(1) Det skal framgå tydelig hvilke deler av fellesgraden de ulike samarbeidende
institusjonene har ansvaret for, og det skal foreligge tilfredsstillende rutiner for
utvikling og kvalitetssikring av fellesgraden som helhet.
(2) Delene fellesgraden består av, skal utgjøre en samlet helhet i samsvar med
læringsutbyttet for fellesgraden.
(3) Ved akkreditering av en internasjonal fellesgrad skal deler som tilbys av
institusjoner underlagt lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler,
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tilfredsstille standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud i §§ 2-1 til 24 i denne forskrift.

Vedlegg til utfyllende bestemmeler for fellesgrader:

Vedlegg nr.

Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet
Samarbeidsavtale som regulerer ansvarsforholdet mellom partene
(konsortiumavtale)

Ikke relevant

Rutiner for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av fellesgraden (dersom
dette ikke inngår i samarbeidsavtalen/konsortiumavtalen)

Ikke relevant

Tabell 1: Forventet antall studenter ved studietilbudet
Antall studenter ved studietilbudet det søkes om

Studenter totalt Studenter totalt
første studieår ved full drift

Antall fulltidsstudenter

40

80

Antall deltidsstudenter

?

?

Antall nettstudenter fulltid

40

80

Kommentar:
Antall deltidsstudenter: Det er ikke mulig å angi hvor mange studenter som velger å ta studiet over
tre år, dvs. på deltid.
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Tabell 2 og 3: Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet
1
Ansatte som bidrar
faglig

2
3
4
5
6
7
StillingsAnsett- Faglige årsverk i studiet
betegnelse elses1
forhold
2

Lisbeth Morlandstø

Professor

Total3
H/Fast 1

U&V
0,5

FoU
0,4

Annet
0,1

Hege Lamark

Dosent

H/Fast 1

0,7

0,2

0,1

Fritz Breivik

Dosent

H/Fast 1

0,9

0

0,1
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8
Årsverk i
andre studier
oppgi
studium og
inst. Navn4

9
10
Undervisnings- Ekstern praksiserfaring6
/veiledningsområde i
studiet

Journalistikk
Kommunikasjonsfag
Journalistikk
Kommunikasjonsfag

Journalistikk
Kommunikasjonsfag

Antall år
-

Årstall

Oversetter og konsulent for
fagbøker, Cappelen forlag og
Kommuneforlaget
Journalist i Sunnmørsposten,
Ålesund
Journalist i dagbladet Tromsø
Programsekretær/frilanser i
Tromsø med NRK som
hovedoppdragsgiver
Frilanser for P2 og NRKs barneog ungdomsavdeling i Oslo.
Programsekretær ved NRKTroms i fire måneder
Journalist i bladet Vesterålen,
Sortland
Journalist, redaktør Næring i
Nord
Journalist Nordlands Framtid

19861996
19831989
19821983
19801982
19781980
19761978
19841988
19881994
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Birgit Røe Mathisen Førsteam.

H/Fast 1

0,5

0,4

0,1

Journalistikk
Kommunikasjonsfag

Astrid Marie Holand Førsteam.

H/Fast 1

0,7

0,2

0,1

Journalistikk
Kommunikasjonsfag

Bengt Engan

H/Fast 1

0,6

0,3

0,1

Journalistikk
Kommunikasjonsfag

Førsteam.
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Omtrent 20 års praksis fra
redaksjonelt arbeid (i tillegg til
deltidsjobbing under
studiene). Først fire år i
lokalredaksjoner (Helgeland
Arbeiderblad, Nordlands
Framtid), 1 år
deltidsjobb/sommervikar i
Adresseavisen, og deretter 14
år som frilanser/selvstendig
næringsdrivende, med i
hovedsak ulike
fagpressetidsskrift som
oppdragsgivere.
Jeg leverer fortsatt
frilansoppdrag, i hovedsak til
fagbladet Utdanning, senest
nå i september.
NRK Distriktskontor (i
Drammen, Tromsø og Bodø:
Radio- og TV-reporter,
programleder radio og VJ.
½ år avis (stud.avisen Under
Duske, Univ. I Tr.heim)
2 år nærradio, deltid (Radio
8000)

19962011

1980
1990-92
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Jan Erik Andreassen Univ.
lektor

Robert Bye

SUM

Førsteam.

H/Fast 1

0,9

0

0,1

H/Fast 0,15

0,13

0,02

0,0

7,15

4,93

1,52

0,7
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Journalistikk
Kommunikasjonsfag

0,85
KunnskapsLedelse.
Nord univ.

Kommunikasjonsfag

frilanser i Hamar Arbeiderblad 19731978
Fast ansatt i Samhold på
1978Gjøvik
1991
Sportsjournalist,
sportsredaktør, journalist,
vaktsjef, desksjef
Finnmark Dagblad.
Leder av lokalkontor i 6 mnd.
Desksjef, nyhetsredaktør,
konstituert redaktør,
sportsredaktør

19911996

Vaktsjef i Dagningen på
Lillehammer.

19961997

Frilanser i USA stort sett for
1997Apressen- eller dagens Amedia 1998
1998 Høgskolen i Bodø
-
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Tabell 3: for fagmiljøet som bidrar med mindre enn 0.1 årsverk i studiet

1

2

3

9

10

Ansatte som
bidrar faglig

Stillings-betegnelse

Ansett-elsesforhold

Formell pedagogisk
kompetanse3

Undervisnings-/veilednings- Ekstern praksiserfaring

11

område i studiet
Antall år

Håvard Sørli

Ikke H/Fast

Pedagogisk teori

Journalistikk

-

Kommunikasjonsfag
Leif Kristian
Monsen

Dosent

Turid
Moldenæs

Professor II

H/Fast

Ingen

Kommunika-

-

sjonsfag
Ikke H/Midl

Ingen

Kommunikasjonsfag
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Årstall
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Kommentar:
Tabell 2, kolonne 9 og tabell 3, kolonne 10: For detaljer, se tabell s. 52.
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Saksansvarlig
Saksbehandler

18/00486-4
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
28.02.2019

ÅRSRAPPORT 2018 FOR UTDANNINGSUTVALGET
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar framlagte årsrapport 2018 for Utdanningsutvalget.

Saksframstilling
Bakgrunn
Årsrapport utarbeides hvert år for utvalget. Årsrapporten gjøres nå kjent for styret gjennom
fortløpende oversendelse av protokoll fra møtene.
Årsrapporten oppsummerer aktivitet i utvalget, samt gir et innblikk i saker som utvalget har
behandlet.

Vedlegg:
Årsrapport 2018 for Utdanningsutvalget
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Årsrapport 2018 – Utdanningsutvalget
Gjeldende mandat for Utdanningsutvalget
•
•
•
•
•
•

Utdanningsutvalget er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår
utdanning og studiekvalitet og skal påse at studiekvalitet blir ivaretatt og videreutviklet på en
god og helhetlig måte i institusjonen.
Utdanningsutvalget vedtar og iverksetter tiltak knyttet til studiekvalitet innenfor
universitetets prioriterte satsingsområder og rammer gitt av styret/rektor gjennom budsjett.
Utdanningsutvalget skal gi tilråding overfor rektor i saker som gjelder godkjenning av
studieplan for nye studietilbud over 30 studiepoeng.
Utdanningsutvalget skal påse at kvalitetsarbeidet i institusjonen og kvalitetssikringssystemet
blir fulgt opp og videreutviklet på en god og forsvarlig måte.
Utdanningsutvalget skal behandle den årlige rapporten om arbeid med studiekvalitet før den
oversendes til universitetsstyret (”Studiekvalitetsrapporten”).
Utdanningsutvalget er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av
medlemmene er til stede og avgir stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis faste
ansatte ikke har anledning til å møte.

Utdanningsutvalgets sammensetning i 2018
Medlemmer
Utdanningsutvalget ved Nord universitet bestod i 2018 av 11 medlemmer, og ble ledet av prorektor
for utdanning.
Utvalget hadde følgende sammensetning:
•
•
•
•

Rektoratet representert ved prorektor for utdanning, leder
5 representanter for fakultetene
5 representanter for studentene
Observatører som representerer: Internasjonalt kontor, Universitetsbiblioteket og
sekretærer for de fakultetsvise Utdanningsutvalg.

Sammensetning vårsemesteret
Hanne Solheim Hansen (leder, prorektor for utdanning)
Tove Sagnes (medlem, prodekan FSH)
Egil Solli (medlem, prodekan FLU)
Hugo Nordseth (medlem, prodekan FSV)
Marit Bjørnevik (medlem, prodekan FBA)
Levi Gårseth-Nesbakk (medlem, prodekan HHN)
Tone Iren Holmen (Studenparlamentet ved Nord universitet)
Jan Georg Gulstad (Studenparlamentet ved Nord universitet)
Vilde Grine (Studenparlamentet ved Nord universitet)
Truls Skoglund Hammer (Studenparlamentet ved Nord universitet)
Karl Kristian Kroken (Studenparlamentet ved Nord universitet)
Monica Brobak (observatør, Internasjonalt kontor)
Berit Eliassen (observatør, Universitetsbiblioteket)

9/19 Årsrapport 2018 for Utdanningsutvalget - 18/00486-4 Årsrapport 2018 for Utdanningsutvalget : Årsrapport 2018

Trine Åsheim Bernhardsen (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FBA)
Isabell Kibsgaard (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FSH)
Ingrid Flægstad (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FLU)
Geir Tveide (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FSV)
Ellen Sirnes (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, HHN)
Jan-Atle Toska (observatør, Studiedirektør)

Sammensetning høstsemesteret (nye studentrepresentanter):
Hanne Solheim Hansen (leder, prorektor utdanning)
Hugo Nordseth (medlem, prodekan utdanning FSV)
Marit Bjørnevik (medlem, prodekan FBA)
Ingjerd Gåre Kymre (medlem, prodekan FSH)
Bente Aina Ingebrigtsen (medlem, prodekan FLU)
Levi Gårseth-Nesbakk (nestleder/medlem, prodekan utdanning HHN)
Andreas Kroknes (medlem, Studentorganisasjonen Nord)
Annette Holmen Sjøset (medlem, Studentorganisasjonen Nord)
Tord Apalvik (medlem, Studentorganisasjonen Nord)
Oddbjørn Haugen (medlem, Studentorganisasjonen Nord)
Karl Kristian Kroken (medlem, Studentorganisasjonen Nord)
Monica Brobak (observatør, Internasjonalt kontor)
Berit Eliassen (observatør, Universitetsbiblioteket)
Trine Åsheim Bernhardsen (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FBA)
Isabell Kibsgaard (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FSH)
Ingrid Flægstad (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FLU)
Geir Tveide (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, FSV)
Ellen Sirnes (observatør, sekretær for lokalt Utdanningsutvalg, HHN)
Jan-Atle Toska (observatør, Studiedirektør)
Utvalgssekretærer:
Alf Magne Jacobsen (hovedsekretær)
Anne-Lovise Reiche (bi-sekretær)

Møtevirksomhet
Det er lagt opp til seks møter per år i Utdanningsutvalget, tre i vårsemesteret og tre i høstsemesteret.
I tillegg til de opprinnelig planlagte møtene har det blitt avholdt tre ekstra møter, samt to postmøter,
i vårsemesteret. Studieavdelinga utarbeidet forslag til saksliste til hvert møte i samarbeid med
utvalgsleder.
Møtedatoer 2018:
• 10. januar, skypemøte (ekstramøte)
• 18. januar, skypemøte (ekstramøte)
• 30. januar, skypemøte (ekstramøte)
• 27. februar, fysisk møte Stjørdal
• 11. april, skypemøte
• 03. mai, postmøte
• 05. juni, fysisk møte Bodø
• 21. juni, postmøte
• 13. oktober, skypemøte
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•
•

28. november, fysisk møte Stjørdal
05. desember, fysisk møte Bodø

Saksbehandling i 2018
Utdanningsutvalget har i 2018 behandlet til sammen 103 saker, fordelt på 78 vedtakssaker og 25
orienteringssaker.

Handlingsplan
Utdanningsutvalget vedtok på møtet i februar handlingsplan for 2018, med følgende områder for
oppfølging:
•
•
•
•
•

Kvalitetssikringssystem (KSS)
Akkreditering og reakkreditering
Ledelse av studieprogrammer
Læringsutbyttebeskrivelser
Internasjonalisering

Handlingsplanen legger føringer på utvalgets fokus på saker og den har i mer eller mindre grad
påvirket sakskartet til utvalget. Størsteparten av saksmengden har vært viet til
kvalitetssikringssystemet og akkreditering/ reakkreditering av studieprogrammer. Det har vært
videre fokus på ledelse av studieprogrammer og også i 2018 har det vært arrangert
utdanningsseminar i Mosjøen. Læringsutbyttebeskrivelser har hatt fokus, spesielt gjennom arbeidet
med reakkreditering, samt internasjonalisering av studieprogrammer.

Akkreditering og reakkreditering
Utdanningsutvalget har gjennom året behandlet akkrediteringssøknader for følgende nye
studieprogrammer, samt reakkreditering av eksisterende studieprogrammer.
Dette har omfattet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Master i regnskap og revisjon (akkreditering – januar)
Årsstudium i økonomi og ledelse (reakkreditering – januar)
Bachelor i økonomi og ledelse (reakkreditering – januar)
Bachelor i regnskap (reakkreditering – januar)
Bachelor i digital økonomi og organisasjon (reakkreditering – januar)
Master i beredskap og kriseledelse (reakkreditering – januar)
Master i klinisk sykepleie (reakkreditering – januar)
Årsstudium i musikk (reakkreditering – januar/september)
Bachelor i musikk (reakkreditering – januar/september)
Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 (akkreditering – april)
Årsstudium personlig trener (reakkreditering - november
Bachelor i trening (akkreditering – november)
Årstudium i nordområdestudier og Bachelor i nordområde- og nordiske studier
(reakkreditering – november)
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•
•
•

Bachelor i havbruksdrift og ledelse (reakkreditering – november)
Bachelor i farmasi (reakkreditering – desember)
Videreutdanning i psykisk helsearbeid (reakkreditering – desember)

Internasjonalisering
Utdanningsutvalget overvåker området for å påse at fakultetene iverksetter de nødvendige tiltak
som er besluttet for å nå målene i henhold til handlingsplanen. Utdanningsutvalget har behandlet og
gitt innspill til delstrategi for internasjonalisering. Det er også vedtatt retningslinjer for studieplaner
og emnebeskrivelser på engelsk og norsk ved Nord universitet. På utdanningsseminaret var
internasjonalisering eget tema, med gjennomgang av vedtatt delstrategi, hvordan det jobbes med
internasjonalisering i fakultetene, presentasjoner og erfaringsutveksling.

Harmonisering av praksistilskudd
Nord universitet har etter fusjonen hatt ulike ordninger for tilskudd til studenter i praksis.
Vårsemesteret 2017 nedsatte studiedirektør en arbeidsgruppe med medlemmer fra FSV, FSH og FLU
som skulle samordne disse og jobbe fram et forslag til felles retningslinjer, i tillegg til dette skulle
satsene for tilskudd vurderes.
Arbeidsgruppen ferdigstilte nye retningslinjer for økonomisk tilskudd til studenter som gjennomfører
praksisstudier ved Nord universitet i 2018. Nye retningslinjer ble lagt fram for og behandlet i
Utdanningsutvalget i juni 2018. Nye retningslinjer ble endelig fastsatt i rektorvedtak 29.06.2018.

Utdanningskvalitet
Det skal utarbeides prosessbeskrivelser for alle viktige områder innenfor utdanning.
Utdanningsutvalget har i 2018 behandlet og fått på plass KSS-prosessbeskrivelser for følgende
områder: Studieportefølje (vedtak av studieportefølje, nullopptak til studie, nedleggelse av studie
samt endring av vedtatt studieportefølje), etablering og akkreditering av nytt studieprogram,
reakkreditering av eksisterende studieprogram og studieplanarbeid (herunder årlig
studieplanarbeid). Utdanningsutvalget har videre behandlet og vedtatt KSS-evaluering av emner og
studieprogram sett i en større sammenheng. Rapportering av utdanningskvalitet inngår i det
systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet. Utdanningsutvalget har behandlet og gitt innspill
til rapportering av utdanningskvalitet samt vedtatt maler for: emnerapport fra emneansvarlig til
studieprogramansvarlig, mal for studieprogramrapport og mal for fakultetsrapport.

Budsjett 2018
Det er satt av midler til drift av utvalget for 2018. Midlene skal dekke møtegodtgjørelse og reise for
studentene samt bevertning på møtene. Bokførte kostnader for utdanningsutvalget utgjorde i 2018
til sammen kr 89 348,-, fordelt på honorarer møtegodtgjørelse, reiser og bevertning.

Oppsummering
Utdanningsutvalget har hatt mye fokus på akkreditering og reakkreditering, samt videreutvikling av
kvalitetsarbeidet i 2018. Etablering av gode rutiner, felles retningslinjer med oppfølging og sørge for
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at dette gjøres kjent i organisasjonen, samt øvrige saker som omhandler samordning i nytt
universitet, som følge av fusjonen har også preget 2018.
Utdanningsutvalget har et tydelig mandat og det er utarbeidet en handlingsplan. Utvalgsmøtene har
god deltakelse og er preget av god diskusjon og stort engasjement for studiekvalitet.

10/19 Handlingsplan 2019-2022 for Utdanningsutvalget - 18/00848-5 Handlingsplan 2019-2022 for Utdanningsutvalget :

Filen ble ikke funnet. Den er enten slettet, eller sjekket ut.

10/19 Handlingsplan 2019-2022 for Utdanningsutvalget - 18/00848-5 Handlingsplan 2019-2022 for Utdanningsutvalget : Handlingsplan 2019-2020 for Utdanningsutvalget

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

18/00848-5
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 28.02.2019

Møtedato
28.02.2019

HANDLINGSPLAN 2019-2022 FOR UTDANNINGSUTVALGET
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar framlagte handlingsplan for 2019-2022 med de endringer som
framkom i møtet.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Utdanningsutvalget har siden utvalgets opprinnelse i 2016 hatt egen handlingsplan for hvert
kalenderår.
I denne saken legges fram forslag til ny handlingsplan for en 4 års periode, dvs 2019-2022.
Handlingsplanens tidsperiode er forlenget til en 4 års periode, da 1 år er for kort tidshorisont for å
følge opp handlingsplanen.
Videre er handlingsplanen utformet på samme måte som nye UHR handlingsplaner, eksempelvis
nylig publiserte handlingsplan for økonomi og administrasjon, UHT-ØA).
Handlingsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i følgende;
• Utdanningsutvalgets mandat
• Aktuelle utfordringer universitetet står midt oppi nå
• Universitetets overordnede strategi (Strategi 2020)
• NOKUTs modell av studentens læringsbane og hva som virker inn på den
• Nasjonale utredninger deriblant Stortingsmelding 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere
utdanning
Nedenfor gjengis kort utvalgets mandat og utvalgte deler av universitetets overordnede strategi.
Utdanningsutvalgets mandat (vedtatt av rektor første gang 15.03.2016 og justert 01.07.2016):
• Utdanningsutvalget er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår
utdanning og studiekvalitet og skal påse at studiekvalitet blir ivaretatt og videreutviklet på
en god og helhetlig måte i institusjonen.
• Utdanningsutvalget vedtar og iverksetter tiltak knyttet til studiekvalitet innenfor
universitetets prioriterte satsingsområder og rammer gitt av styret/rektor gjennom
budsjett.
• Utdanningsutvalget skal gi tilråding overfor rektor i saker som gjelder godkjenning av
studieplan for nye studietilbud over 30 studiepoeng.
• Utdanningsutvalget skal påse at kvalitetsarbeidet i institusjonen og
kvalitetssikringssystemet blir fulgt opp og videreutviklet på en god og forsvarlig måte.
• Utdanningsutvalget skal behandle den årlige rapporten om arbeid med studiekvalitet før
den oversendes til universitetsstyret ("Studiekvalitetsrapporten").
• Utdanningsutvalget er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av
medlemmene er tilstede og avgir stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis
faste ansatte ikke har anledning til å møte.
Strategi 2020 – om utdanning:
Nord universitet skal, gjennom forskningsbasert undervisning, utdanne kandidater som har en sterk
faglig trygghet, er nysgjerrige og innovative og har evne til kritisk tenkning og etiske vurderinger.
Dette vil gi dem kompetanse til å bidra til samfunnsutvikling og nye løsninger i arbeidslivet. Nord skal
levere studier av høy kvalitet, med grunnlag i et systematisk akkrediterings- og kvalitetsarbeid og
godt læringsmiljø. Profesjonsstudienes attraktivitet skal økes og forskningsaktiviteten skal
intensiveres innenfor fagområder som styrker utdanningene.
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Strategi 2020 – strategiske mål og tiltak (i kursiv) i prioritert rekkefølge fram til 2020:
6. Økt gjennomstrømning, internasjonalisering og kvalitet i utdanningene:
• Systematisere pedagogisk kompetanseheving hos ansatte og utvikle en pedagogisk
meritteringsordning
• Tilrettelegge for økt internasjonal mobilitet i gradsgivende studier
• Videreutvikle «Første semester» - tilbudet for å sikre rask faglig og sosial integrering av nye
studenter
• Utnytte erfaring og forskning fra de to Sentre for fremragende utdanning til mer
studentaktiv undervisning
•
Øke bruken av digitale eksamener

Handlingsplanen skal styre utvalgets arbeid kommende år, herunder prioritering av aktuelle saker og
oppfølging av disse. Utvalget bør oppsummere oppfølgingen av handlingsplanen hvert halvår.
Utvalget oppfordres til å drøfte framlagte forslag til handlingsplan, både overordnet mål, mål og
delmål. I tillegg oppfordres utvalget til å vurdere behovet for tiltaksplan for oppfølging av
handlingsplanen.

Vedlegg:
Forslag til handlingsplan for 2019-2022 for Utdanningsutvalget
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Handlingsplan 2019-2022 for Utdanningsutvalget

Figur: Studentens læringsbane og hva som virker inn på den. Kilde NOKUT, 2018

Ovennevnte figur, som illustrerer studentens læringsbane på veien gjennom utdanningsløpet, har gitt inspirasjon til
utforming av denne handlingsplanen. Studentenes startkompetanse er det de har med seg inn i på universitet;
generell studiekompetanse for de yngste studentene eventuelt høyere utdanning og jobberfaring for unge og
voksne studenter. Mens de gjennomfører utdanningen er det flere forhold som påvirker studentens læring;
infrastruktur, hvordan studieprogrammet er designet og hvordan det ivaretas av studieprogramledelsen,
undervisernes utdanningsfaglige kompetanse og samspillet med samfunnet. Alt dette påvirker studentens totale
læringsutbytte, som er den samlede kompetanse og de kvalifikasjoner som studenten har oppnådd når
utdanningsløpet er fullført.
Handlingsplanen inneholder egne mål for de nevnte elementene med unntak av infrastruktur (dette forhold
oppfattes å være et ansvar som bla. Læringsmiljøutvalget skal følge opp), og består av følgende deler:

Overordnet mål for Utdanningsutvalget
Mål 1 – Kultur for kvalitet i systematisk kvalitetsarbeid
Mål 2 – Kvalitet i studieprogramdesign og - ledelse
Mål 3 – Kvalitet i utdanningsfaglig kompetanse
Mål 4 – Kvalitet i samspillet med samfunnet
Mål 5 – Kvalitet i internasjonalisering
Mål 6 – Kvalitet for studentenes læringsutbytte etter endt utdanning
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Overordnet mål for Utdanningsutvalget:
Utdanningsutvalget vil styrke arbeidet med utdanningskvalitet ved Nord universitet.

Mål 1 – Kultur for kvalitet i systematisk kvalitetsarbeid:
Utdanningsutvalget vil arbeide for å utvikle og synliggjøre en kultur for kvalitet i forhold til utdanning ved Nord
universitet gjennom systematisk arbeid med kvalitet.

Delmål:
Utdanningsutvalget vil:
• arbeide for økt fokus på dokumentasjon av utdanningskvalitet, herunder legge til rette for tilgang til,
utførelse, formidling og arkivering av enkel og god dokumentasjon for ulike forhold for aktuelle parter
• arbeide for økt fokus på oppfølging av vedtak som berører utdanningskvalitet, herunder legge til rette for
at beslutninger om utdanningskvalitet faktisk blir fattet, formidles, følges opp og arkiveres på en god og
tilgjengelig måte for aktuelle parter, herunder universitetsledelse, fakultetsledelse,
studieprogramansvarlige, emneansvarlige, øvrige kolleger i fagmiljøet, administrasjonen og ikke minst
studentene samt omverden i aktuelle tilfeller
• arbeide for at studieprogrammer som får lavere score enn gjennomsnittlig på Studiebarometeret, følges
opp særskilt
• arbeide for at studieprogramansvarlige (SPA) blir kjent med rollen sin og tilhørende oppgaver og ansvar, og
ivaretar dette på en god måte både overfor universitetsledelse, fakultetsledelse, emneansvarlige, øvrige
kolleger i fagmiljøet, administrasjonen og ikke minst studentene
• arbeide for at akkreditering av nye studieprogram skjer gjennom en prosess som innebærer fokus på god
kvalitet, der også studenter deltar og ekstern fagekspertise innhentes på aktuelle områder
• arbeide for at reakkreditering av eksisterende studieprogram skjer gjennom en prosess som innebærer
fokus på god kvalitet, der også studenter deltar og ekstern fagekspertise innhentes på aktuelle områder
• arbeide for at også doktorgradene kvalitetssikres gjennom reakkreditering med prosess som innebærer
fokus på god kvalitet, og at arbeidet starter opp for minst ett doktorgradsprogram i 2019

Mål 2 – Kvalitet i studieprogramdesign og – ledelse:
Utdanningsutvalget vil arbeide for at alle gradsprogrammer har god kvalitet på studieprogramdesign og fokus på
studentenes læringsutbytte både for de enkelte deler av programmet og helheten.

Delmål:
Utdanningsutvalget vil:
• arbeide for at alle gradsprogram har utdanningsledere, som er genuint opptatt av kvalitet i utdanning med
fokus på fagmiljø og studentene
• arbeide for at alle gradsprogram har god sammenheng mellom de enkelte emnene, med god faglig
progresjon, tilbud om faglige fordypinger/spesialiseringer som samlet gir et helthetlig godt studietilbud
• arbeide for at alle emner har god sammenheng mellom læringsutbytte, undervisning og vurdering
• arbeide for at studentene møter et faglig oppdatert studietilbud der digitalisering og innovasjon
kombineres med tradisjonell pedagogikk
• arbeide for at gjennomstrømmingen i gradsprogrammer øker ved at flere studenter gjennomfører på
normert studietid, alternativt gjennomfører på fastsatt tid for deltidsstudier
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Mål 3 – Kvalitet i utdanningsfaglig kompetanse:
Utdanningsutvalget vil arbeide for at undervisere har god utdanningsfaglig kompetanse, som virker positivt overfor
studentene.

Delmål:
Utdanningsutvalget vil:
• arbeide videre med ordning for systematisk pedagogisk kompetanseheving hos undervisere, herunder sikre
tilbud om årlige basiskurs og følge opp slik at alle undervisere som mangler basiskompetanse har
gjennomført basiskurs innen 2 år etter tilsetting
• arbeide videre med utvikling av og implementering av dokumentasjon av pedagogisk arbeid
• arbeide videre med utvikling av og implementering av pedagogisk meritteringsordning

Mål 4 – Kvalitet i samspillet med samfunnet
Utdanningsutvalget vil arbeide for større oppmerksomhet på samfunn- og arbeidsliv, og samspill med aktuelle
parter for det enkelte studieprogram..

Delmål:
Utdanningsutvalget vil:
• arbeide for tett kobling til samfunns- og arbeidsliv, som konkret bidrar til utvikling av studieprogrammene
og derigjennom ettertraktede kandidater etter endt utdanning

•
•

arbeide for at studieprogrammer med obligatorisk praksis har godt faglig samspill med
praksisstedene, herunder kvalitetssikring på forhånd, underveis og etter gjennomført praksis
noe om programråd, eksternt panel, advisory board, alumni?

Mål 5 – Kvalitet i internasjonalisering
Utdanningsutvalget vil arbeide for å støtte opp om universitetets strategi for internasjonalisering i utdanning, for å
øke kvaliteten på dette området.

Delmål:
Utdanningsutvalget vil:
• arbeide for at alle gradsprogram har definert mobilitetsvindu, strategiske partneravtaler og konkrete tilbud
om utvekslingsopphold som er faglig(e) relevant(e)
• arbeide for at alle gradsprogram også har definert konkrete faglig(e) relevant(e) tilbud for innreisende
studenter fra samarbeidspartnere
• arbeide for at økende andel emner undervises på engelsk

Mål 6 – Kvalitet for studentenes læringsutbytte etter endt utdanning:
Utdanningsutvalget vil arbeide for å støtte opp om forhold som er viktige for at studentene skal oppleve konkret
kvalitet i sine studier ved universitetet.

Delmål:
Utdanningsutvalget vil:
• arbeide for at studentene er gode kandidater for arbeids- og samfunnsliv samt videre utdanning
• arbeide for at studentene opplever nytten av å gi tilbakemelding gjennom nasjonale og lokale
kvalitetsundersøkelser, som blant annet Studiebarometeret og emneevalueringer
• arbeide for at erfaring og forskning fra universitetets Sentre for fremragende utdanning (som begge er et
samarbeid med NTNU) kommer studentene til gode gjennom mer studentaktiv undervisning
• arbeide for at alle forhold omkring eksamen digitaliseres i økende grad, herunder eksamensforberedelse,
eksamensgjennomføring, sensurregistrering samt begrunnelse og klage på sensur
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/01173-42
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 28.02.2019

ÅRSHJUL 2019 FOR UTDANNINGSUTVALGET
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar framlagte årshjul for 2019.

Møtedato
28.02.2019
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Saksframstilling
Bakgrunn
Utdanningsutvalget har eget årshjul for hvert kalenderår for faste saker i utvalget. Årshjulet
gir informasjon både om utvalgets eget arbeid, men også for arbeid i fakultetenes lokale
Utdanningsutvalg.
Vedlagt følger forslag til årshjul for 2019.
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Årshjul for Utdanningsutvalget (UU)
ved Nord universitet 2019

Desember:
• Møtekalender for utvalget vår 2020
• Kvalitetssystem (aktuelle saker /tema) →NOKUT tilsyn
• Eventuelle akkrediterings- / reakkrediteringssaker
• (som ikke var klar til møte okt./nov.)
• Plan for reakkreditering 2020
• Studiekalender for studieåret 2020-2021
• OS: Referat fra lokale UU
Oktober / November•:
• Akkreditering nye program fra 2020
• Reakkreditering 2019
(forventer 6 program, prof.utd.)
• Kvalitetssystem (aktuelle saker / tema)
• OS: Oppsummering Utdanningsseminar 2019
• OS: Referat fra lokale UU

DES

25. Januar / 28. Februar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Årsrapport 2018
Regnskap 2018
Budsjett (forslag) 2019
Handlingsplan UU 2019-2022
Kvalitetssystem (aktuelle saker/tema) → Årlig rapport om Utdanningskvalitet
Akkrediterings- / reakkrediteringssaker som ikke var klar i desember
Oppstart planlegging Utdanningsseminar 2019
OS: Oppsummering erfaring fra innlevert NOKUT dokumentasjon
OS: Resultater Studiebarometeret
OS: Referat fra lokale UU

JAN

NOV

FEB

OKT

Mars:

MAR

11. April:

September:
SEP
• Konstituering av nytt utvalg for
studieåret 2019-2020
• Status oppfølging handlingsplan UU 2019-2022
• Kvalitetssystem (aktuelle saker / tema)
• Reakkreditering 2019
(forventer noen få program, ikke prof.utd.)
• OS: Regnskap første halvår 2019
• OS: Referat fra lokale UU

•
•
•
•
•
•

APR
AUG

MAI
JUL

Kvalitetssystem (aktuelle saker/tema)
Reakkrediteringssaker som ikke var klar i desember
Oppfølging av Studiebarometeret
Forberedelser til NOKUT besøk 8.-9. mai 2019
Endelig budsjett for UU 2019
OS: Referat fra lokale UU

JUN

Mai:

August:
Juli:

5. Juni:
• Møtekalender for utvalget høst 2019
• Kvalitetssystem (aktuelle saker / tema)
• Reakkreditering 2019
(forventer maksimalt 9 program, ikke prof.utd)
• OS: Referat fra lokale UU

12/19 Budsjett for Utdanningsutvalget 2018 - 16/01173-43 Budsjett for Utdanningsutvalget 2018 : Budsjett for Utdanningsutvalget 2018

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/01173-43
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
28.02.2019

BUDSJETT FOR UTDANNINGSUTVALGET 2018
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar følgende budsjett for 2018:
Møtegodtgjørelse/ Reiser/ Bevertning

kr 75 000,-

Saksframstilling
Bakgrunn
I budsjettforslag for 2019 er det satt av kr 75 000,- til Utdanningsutvalget.
Basert på erfaringstall fra tidligere år vil de avsatte midler i sin helhet gå til å dekke
møtegodtgjørelse/ reiser og bevertning.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/01714-5
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 28.02.2019

Møtedato
28.02.2019

UTDANNINGSSEMINAR 2019 - FASTSETTING AV DATO, HOVEDTEMA OG
ETABLERING PROGRAMKOMITÉ
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget fastsetter dato for seminaret høsten 2019, hovedtema og
programkomité, slik det framkom etter drøftinger i møtet.
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Sammendrag
Utdanningsseminaret er et årlig seminar for studieprogramansvarlige (SPA). Seminaret arrangeres på
høsten og første gang var i 2016. I denne saken drøfter Utdanningsutvalget tidspunkt, sted,
hovedtema og programkomité for Utdanningsseminaret høsten 2019.

Saksframstilling
Bakgrunn
Utdanningsseminaret er et årlig seminar for studieprogramansvarlige (SPA). Seminaret arrangeres på
høsten og første gang var i 2016. Det er prorektor for utdanning som inviterer til seminaret sammen
med fakultetenes prodekaner for utdanning. Programmet utformes av egen programkomité i dialog
med prorektor og prodekanene. Programmet for gjennomførte seminar er vedlagt saken.
Hovedtemaene har vært:
2018: Systematisk kvalitetsarbeid og kvalitetssystem
NOKUT tilsyn ved Nord universitet
Lik kvalitet i studieprogram som gjennomføres på flere studiesteder
Internasjonalisering i studieprogrammene – hvordan jobbes det i fakultetene?
Utdanningsfaglig kompetanse
2017: Kvalitet i studieprogrammene
Utdanningsledelse
Sammenheng mellom læringsutbytte, undervisning, og vurdering. En evig forbedringsspiral.
Internasjonalisering
2016: Studieprogramdesign og studentens læringsbane

For 2019 er det satt av til sammen 200.000,- kr i Studieavdelingens budsjett til dette seminaret.
Midlene dekker hotellovernatting, bespisning og behov for møtelokaler. Fakultetenes utgifter er
dermed kun reise til og fra seminaret.
Seminaret har i 2016-2018 vært lagt til Mosjøen, og deltakerne har reist til og fra med toget.
For seminaret i 2019 foreslås følgende;
• Tidspunkt: uke 39 ( dvs 2 dager i perioden 23.-17. september)
• Sted: Steinkjer
• Hovedtema: Kultur for kvalitet
• Forslag inngår i programmet; Presentasjon av SFU (Sentre for fremragende Utdanning), deres
arbeid og hvordan implementere dette i utdanning ved Nord universitet
• Programkomité bestående av: prorektor utdanning, SPA fra minimum 2 fakultet, repr. for
Studieavdelingen/Utdanningsutvalget og representant for Internasjonalt kontor /
Internasjonalt utvalg.

Drøfting
Utdanningsutvalget inviteres til å drøfte tidspunkt, sted, hovedtema og forslag til programkomité.

Vedlegg:
Program Utdanningsseminar 2016
Program Utdanningsseminar 2017
Program Utdanningsseminar 2018
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Nord utdanningsseminar 16.– 17. oktober 2018
Fru Haugans Hotell, Mosjøen
•
•
•
•
•

Systematisk kvalitetsarbeid og kvalitetssystem
NOKUT tilsyn ved Nord universitet
Lik kvalitet i studieprogram som gjennomføres på flere studiesteder
Internasjonalisering i studieprogrammene – hvordan jobbes det i fakultetene?
Utdanningsfaglig kompetanse

Tirsdag
12-14
14:00
14:15 -14:30

16. oktober Tema
Lunsj serveres ved ankomst hotellet
Velkommen til årets utdanningsseminar ved Nord universitet v/Levi Gårseth-Nesbakk
Systematisk kvalitetsarbeid og kvalitetssystem
Nord universitet sitt kvalitetssikringssystem (KSS) v/rådgiver Thorbjørn Aakre

14:30-14:45

Studentenes forventning til kvalitetsarbeidet i studieprogrammene v/leder av
Studentparlamentet Solveig Fleischer

14:45-15:00

Rolle og ansvar som studieprogramansvarlig v/Thorbjørn Aakre

15:00-15:15

Hvordan praktiseres oppgavene som studieprogramansvarlig har i kvalitetsarbeidet?
v/Levi Gårseth-Nesbakk

15:15-16:00

Gruppearbeid med spørsmål fra mal for tilsyn fra NOKUT
Selvevaluering spørsmål fra Studietilsynsforskriften §4-1 (2):
«Hvor er ansvaret for kvalitetsarbeidet ved studietilbudet forankret og hvordan er
studentene og de som underviser tatt med i arbeidet med å utvikle en god
kvalitetskultur?
Kaffepause med noe attåt
Lik kvalitet i studieprogram som gjennomføres på flere studiesteder
Ledelse av studieprogram på flere studiesteder. Lik kvalitet for studentene uansett
hvor og hvordan studiet tilbys.
Innledning v/Gisle Pettersen, FLU, Inger Karin Brenne, FSH og representant fra HHN
Gruppearbeid
Liten rusletur i Sjøgata eller anden form for lufting
Middag på hotellet

16.00
16.15-18.00

18:15
19:30
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Onsdag

17. oktober Tema

08.30-09.15

NOKUT tilsyn 2018-2019 ved Nord universitet
Erfaringer fra tilsyn i pilot for NOKUT tilsynene 2017-2018 v/Asbjørn Røiseland
Inkludert spørsmål til Asbjørn

09.15-09.30

Plan for NOKUT tilsyn hos oss + kort om erfaringene fra dagen før i NOKUT v/ Hanne

09.30-10.00

Gruppearbeid med spørsmål fra mal for tilsyn fra NOKUT
Selvevaluering spørsmål A fra Studietilsynsforskriften §4-1 (5):
«Beskriv hvordan resultater fra kvalitetsarbeidet ved studietilbudet blir brukt for å
videreutvikle kvaliteten i studietilbudet. Vis konkrete eksempler»

10.00-10.30

Gruppearbeid med spørsmål fra mal for tilsyn fra NOKUT
Selvevaluering spørsmål B fra Studietilsynsforskriften §4-1 (5):
«Redegjør for konkrete tilfeller der kvalitetsarbeidet har synliggjort
kvalitetsutfordringer ved studietilbudet, hvordan dette ble håndtert, og innenfor
hvilken tidsramme.»

10.30-11.00

Utsjekk og pause
Internasjonalisering
Vedtatt delstrategi for Internasjonalisering v/Hanne

11.00-11.15
11.15-12.15

Hvordan jobbes det med internasjonalisering i fakultetene? Presentasjon av viktige
elementer eller enkelte tiltak fra handlingsplan for internasjonalisering.
v/Hugo Nordseth, FSV
v/Margarita Novoa-Garrido, FBA
v/Malvin Torsvik, FSH
v/Levi Gårseth-Nesbakk, HHN

12.15 -13.00
13.00- 13.15

Lunsj
Presentasjon av viktige elementer eller enkelte tiltak fra handlingsplan for
internasjonalisering v/Bente Aina Ingebrigtsen, FLU

13.15-14.00

Erfaringsdeling i grupper. Hva fungerer i praksis. Hvordan sikre relevans av
internasjonaliseringen, f.eks. relevante partnere og emner for inn- og utveksling
Kort pause
Utdanningsfaglig kompetanse
System for å tilegne seg pedagogisk basiskompetanse (arbeidsgruppe 2 ved Nord) v/
Jan-Atle Toska

14.00 -14.15
14.15-14.45
14.45-15.15

Meritteringsordning for fremragende underviser v/Berit Kjelstad, NTNU

15.15-15.30
15.30-16.00
16.00
16.15

Spørsmål til Berit Kjelstad
Gruppearbeid. Hvilke krav skal vi stille til utdanningsfaglig kompetanse ved Nord
Avslutning og oppsummering v/ Margrethe Mørkved Solli
Felles buss til togstasjonen
Tog sørover har avreise kl. 16.45.
Tog nordover har avreise kl. 16.55.
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Nord utdanningsseminar 13. – 14. september 2017
Fru Haugans Hotell, Mosjøen
•
•
•
•

Kvalitet i studieprogrammene – hva er kravene og hvordan gjør vi det?
Utdanningsledelse; Rollen som studieprogramansvarlig – rollen, arbeidsoppgavene og
studentmedvirkning
Sammenheng mellom læringsutbytte, undervisning, og vurdering. En evig
forbedringsspiral – hvordan kan det gjøres systematisk?
Internasjonalisering i studieprogrammet – hvordan får vi det til?

Onsdag
12-14
14:00
14:15

15:00
15:30
15:45
16:00
16:30
16:40

17:10
18:00
18:15
19:30

Tema
Lunsj serveres ved ankomst hotellet
Velkommen til årets utdanningsseminar ved Nord universitet v/prorektor for utdanning
Kvalitet i studieprogrammene
Nord universitet sitt kvalitetssikringssystem (KSS) v/rådgiver Thorbjørn Aakre
Kvalitetssikring av studieprogrammene v/seniorrådgiver Anne-Lovise Reiche
Kvalitet i studieprogrammene – hva er kravene?
Presentasjon av ny studietilsynsforskrift v/NOKUT tilsynsdirektør Øystein Lund
Gruppearbeid – hva er de største utfordringene med akkrediteringskravene i
Studietilsynsforskriften, og hvorfor?
Kaffepause med noe attåt
Utdanningsledelse, v/tidligere prorektor ved NTNU Berit Kjelstad
Utdanningsledelse ved Nord universitet v/prorektor utdanning Hanne Solheim Hansen
Utdanningsledelse, rollen som studieprogramansvarlig - rollen, arbeidsoppgavene og
studentmedvirkning
v/ SPA Master i samfunnsvitenskap Asbjørn Røiseland
v/SPA Lektorutdanning i kroppsøving, idrett og friluftsliv Vegar Sælleg Brenne
Utdanningsledelse - gruppearbeid: Rollen som studieprogramansvarlig – hvordan gjør vi
det? Ulike løsninger på fakultetene. Hvordan gjøres det?
Oppsummering av gruppearbeid, Største utfordring for å gjøre SPA-jobben godt og et godt
råd for å lykkes som SPA
Liten rusletur med overraskelse
Middag på hotellet
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Torsdag
08:30
08:40

09:10

09:40
10:00

11:30
12:30
13:30
14:20
15:30

16:00
16:15

Tema
Sammenheng mellom læringsutbytte, undervisning, og vurdering. En evig forbedringsspiral
– hvordan kan det gjøres systematisk? Innledning v/ studiedirektør Jan Atle Toska
Eksempler fra NOKUT evaluering av barnevern-, sosialarbeid- og vernepleierutdanningene.
Hva konkluderte NOKUT med - og hva har dere gjort med det?
v/vernepleie Bjørg Astrid Aasen
Presentasjon av Nord universitet sine Senter for fremragende utdanning (SFU) i samarbeid
med NTNU:
ENgage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship v/Gry Alsos
ExcITEd – Excellent IT education v/Robin Munkvold
Kaffepause med noe attåt
Kafédialog – ca 6-7 kafébord hvor det inviteres til dialog med utgangspunkt i ulike
eksempler / problemstillinger.
Oppsummering i plenum v/kafévertene
Lunsj m/utsjekk
Internasjonalisering i studieprogrammet – gode eksempler fra Senter for
internasjonalisering av utdanning (SIU)
Eksempler fra Nord universitet. Hvordan legge opp arbeidet for å til utreise.
Innlegg fra hvert fakultet v/ representant i Internasjonalt utvalg
Beinstrekk 10 minutter
Paneldebatt: Internasjonalisering i studieprogrammet – hvordan får vi det til på Nord
universitet?
Deltakere: Kevin Hovdal Holmli (studentleder), Marit Bjørnevik (FBA), Ann Gøril Hugaas
(FLU), Malvin Torsvik (FSH), Yan Zhao (FSV), Levi Gårseth-Nesbakk.
Ordstyrer: Jan-Atle Toska og Margrethe Mørkved Solli
Avslutning v/ prorektor Hanne Solheim Hansen
Buss til togstasjonen
Tog sørover har avreise kl. 16.45.
Tog nordover har avreise kl. 16.55.
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Nord utdanningsseminar // Mosjøen 5. - 6. september 2016

Studieprogramdesign og studentens læringsbaner
Mandag 5. september
Lunsj serveres ved ankomst til hotellet
14:00 - 14:30 Velkommen til seminar
14:30 - 15:00 Studieprogramdesign og læringsbaner, hva mener vi med det?
15:00 - 16:00 Videreutvikling av læringsutbyttebeskrivelser på program og emnenivå
16:00 - 17:00 Bruk av ulike læringsformer, med særlig fokus på studentsentrerte læringsformer
17:00 - 18:00 Bruk av varierte og riktige vurderingsformer
18:30 - 19:30 Vandring i «Sjøgato» med forfriskende overraskelser
20:00 Middag

Tirsdag 6. september
09:00 - 10:00 Integrert bruk av digitale verktøy i undervisning og vurdering
10:00 - 11:00 Planlegging og stimulering for internasjonalisering
11:00 - 12:00 Systematisk kontakt med arbeidslivet
12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 - 15:30 Studieprogramansvarligrollen (SPA): den viktigste lederjobben på Nord?
15:30 - 15:45 Oppsummering og veien videre

Praktisk informasjon:
Tog nordfra ankomst Mosjøen mandag 11:38, avreise tirsdag kl 16:55
Tog sørfra ankomst Mosjøen mandag kl 13:06, avreise tirsdag kl 16:41.
Alle deltagere bestiller reise selv. Togreise og hotell dekkes av sentral ledelse.
Det er reservert rom til alle deltagere på Fru Haugans hotell i Mosjøen.
Kontaktperson ved spørsmål: Thorbjørn Aakre //
T: +47 75 51 72 98 // E: thorbjorn.aakre@nord.no
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/00399-2
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche / Lars Røed Hansen

Saksgang
Utdanningsutvalget 28.02.2019

Møtedato
28.02.2019

MAL FOR STUDIEPROGRAM - OG EMNEBESKRIVELSER FRA OG MED
STUDIEÅRET 2020-2021
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget ber studiedirektør nedsette en hurtigarbeidende arbeidsgruppe,
som får i oppdrag å gjennomgå og avklare endelige maler for studieprogram- og
emnebeskrivelser i norsk og engelsk versjon inkludert en forkortet engelsk versjon for
emnebeskrivelser. Avklaringen innebærer presisering av hvilke deler er obligatoriske
og hvilke deler er valgfrie.
2. Arbeidsgruppen ledes av studiedirektøren og består av representanter fra
Kommunikasjonsenheten, noen av fakultetene og Studieavdelingen.
3. Arbeidet ferdigstilles slik at malene er tilgjengelig i EpN når denne åpner for
studieåret 2020-2021.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Studieinformasjon er svært viktig informasjon og utgjør viktige deler av universitetets webside.
Informasjonen skal blant annet rekruttere nye studenter. Deler av informasjonen er studieplanen, og
dette er selve kontrakten mellom universitet og den enkelte student som er tatt opp på ett
studieprogram.
Studieplanen består av følgende deler;
• Studieprogrambeskrivelse, som inkluderer læringsutbytte for programmet
• Studiemodell, som viser oversikt over emner som inngår i studieprogrammet og deres
plassering i studieløpet
• Emnebeskrivelser for det enkelte emne, som inkludere læringsutbytte for emnet
For studieprogram- og emnebeskrivelsene er det fastsatt egne maler, som ble utviklet etter fusjonen
til Nord universitet og tilpasset noen ganger senere etter samarbeid mellom Kommunikasjonssenheten og Studieavdelingen. Malene er tilgjengelig i FS (Felles Studentsystem), der overskriftene er
organisert i egne infotagger. Tekst eller innhold i infotaggene publiseres på web. I 2019 ble digitalt
system for emneplanlegging, EpN, tatt i bruk. Alle emner ble gjort tilgjengelig for den enkelte
emneansvarlige, som arbeidet med egen emnebeskrivelse i dette systemet. Etter kvalitetssikring ble
emnebeskrivelsene overført til FS og deretter publisert.
Det er viktig med god kvalitet på studieinformasjonen på web og konkret i forhold til studieplanene.
Ut fra erfaringer over tid er det nå tydelig behov for en større gjennomgang og kvalitetssikring av
malene. En kort gjennomgang viser for stor variasjon struktur og innhold i beskrivelsene, og for stor
andel med dårlig kvalitet.
Det er derfor ønskelig å nedsette en arbeidsgruppe som får i oppdrag å gjennomgå og avklare ny mal
for studieprogram- og emnebeskrivelsene. Malene må være både i norsk og engelsk versjon, samt en
forkortet engelsk versjon av emnebeskrivelser.
Det er behov for flere avklaringer deriblant:

1

•

Hvilke deler av studieplanen dvs. program- og emnebeskrivelsene, som er obligatorisk og
hvilke deler som er valgfrie, dvs. hvilke infotagger skal være med og hvilke kan være med

•

Standardtekster på deler av studieplanene, dvs. hvilke, konkret utforming og hvorvidt
muligheter for redigering av standardtekster bør opphøre

•

Samtidig er det det flere områder som tar forholdsvis mye plass i andre felter som kan
vurderes som egne felter. Dette inkluderer praksis og undervisningsopplegg (programnivå)
samt studieprogresjon (både program- og emnenivå).

•

Også eksamensbeskrivelsesfeltet bør diskuteres hvor vi har hatt store kvalitetsutfordringer
med avvik mellom skriftlig forklaring av eksamensformene og den formelt registrerte
vurderingsformen som er bestilt. Spesielt knyttet til krav om bestått før endelig vurdering
og/eller bruk av obligatorisk undervisning1.

Retningslinjer for obligatorisk undervisning
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EpN er åpent for planlegging av ett studieår om gangen, og åpner allerede i mars måned for
studieåret 2020-2021. Maler for program- og emnebeskrivelser må være avklart til EpN åpner.
Arbeidsgruppen må derfor være hurtigarbeidende. Som vedlegg til saken er gjeldende maler, samt
oversikt over infotagger og dagens koding (skal/kan fylles ut) samt noen eksempler av publiserte
beskrivelser, som illustrasjon til saken.
Utdanningsutvalget bes om å ta stilling til forslaget om arbeidsgruppe som jobber videre med saken.
Eksempler:
Studieprogrambeskrivelser, svært lange: Bachelor i farmasi , Master i samfunnsvitenskap
Studieprogrambeskrivelser, svært korte: Årsstudium i historie
Emnebeskrivelser, svært lange: MP301P Vitenskapsfilosofi, kunnskapsbegrepet, etikk og metode
Emnebeskrivelser, svært korte: TEA316 Teaterproduksjon

Vedlegg:
Gjeldende mal for studieprogrambeskrivelser
Gjeldende mal for emnebeskrivelser
Oversikt over infotagger
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse

Fakta opplysninger om studiet
Felt

Fyll ut / Velg standardtekst

Skriveveiledning

Programnavn
Webnavn
(P-NAVN)
Nivå

PhD

Etter/videreutdanning

Master (1.5 / 2 år)
Årsstudium

Master (5 år)

Yrkesutdanning (4 year)

Oppgi programmets
fagnavn, f.eks Biologi.
Bachelor

Kortere studier

Studiepoeng (ECTS)
Varighet
Studiemodus

Heltid

Deltid På nett

Nett- og samlingsbasert

Evt. studieprogresjon:

Oppgi programmets
varighet i antall semester.
For deltid – velg
progresjonsprosent.

25 / 33 / 50 / 75 / Annet:
Studiested

Bodø
Steinkjer

Levanger
Stjørdal

Mo i Rana

Namsos

Nesna

Sandenessjøen

Vesterålen

Programansvarlig
Studieveileder
Undervisningsspråk
Kostnader
(P-KOST)

Ingen kostnader utover semesteravgift og
pensumlitteratur.

Oppgi evt. informasjon om
øvrige kostnader, f.eks
feltarbeid, tokt, nødvendig
utstyr.

Fort. >
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse

Beskrivelse
Felt

Fyll ut / velg standardtekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon
(salgstekst)
(P-KORTINTRO)

Beskriv studiet i 3-4
setninger. Hvorfor er det
viktig? Hvem vil ha
interesse for studiet?

Yrkesmuligheter
(P- YRKESMULIG)

Oppgi informasjon om
yrker/stillinger som
kandidater er
kvalifiserte/egnet til etter å
ha fullført. Beskriv
kunnskaper/ferdigheter
arbeidsgivere ser etter,
gjerne ved å henvise til
læringsutbytterbeskrivelse.
Oppgi spesifikke program
som kandidater er
kvalifiserte til å søke
opptak til etter å ha
fullført. Gi informasjon om
nivå og fagområder. Her
kan det lenkes til andre
programbeskrivelser.
For mastergrad, evt:
Bachelorgrad eller
tilsvarende innenfor
[fagområde] med
gjennomsnittskarakter C
(2,7) eller bedre.

Videre utdanning
(P-VIDSTUD)

Opptakskrav
(P-OPPTINFO)

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse.

Oppgi evt. andre
opptakskrav.

Fort. >
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
Realkompetanse
(P-REALKP)

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende
regler. Kontakt studieveilederen for mer informasjon om
opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Oppgi evt. særskilte krav

Programbeskrivelse
(P-INNHOLD)

Beskriv programmet,
programmets formål,
innhold og struktur. Husk å
ikke gjenta informasjon
som fremkommer i andre
felt f.eks. Kort introduksjon
eller Læringsutbytte.

Læringsutbytte
(P-MAL)

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100 –
200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.

Utveksling
(P-UTVEKS)

Oppgi 2- 3 anbefalte
institusjoner for utveksling,
samt hvilke/t semester
anbefales til utveksling.
Beskriv konkrete
utvekslings- og
praksisavtaler.
Fort. >

3
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse

Lover, retningslinjer og reglement
Felt

Fyll ut / velg standardtekst

Skriveveiledning

Programevaluering
(P-EVALU)

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser og av
studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår
som en del av universitetets
kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. andre tiltak for
kvalitetssikring.

Eksamen- og
vurderingsformer
(P-EKSAVU)

Eksamensbestemmelse,
vurdering,
karakterfastsetting
(P-EKSAMVU)

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

Beskriv eksamens- og
vurderingsformer som er
brukt. Skal være i henhold
til godkjente
vurderingsformer ved
institusjonen. Skal
avdekke om programmet
inneholder en bacheloreller masteroppgave.
Oppgi evt. informasjon
om andre gjeldende
regler osv.

Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om
studier og eksamen ved Nord universitet samt
Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord
universitet.

Aktuelle forskrifter og
sentrale bestemmelser
(P-AKTFOR)

Forskrift om studier og eksamen ved Nord
universitet samt tilhørende retningslinjer på
universitetets nettsider.

Vis til rammeplaner,
retningslinjer for tildeling
av praksisplasser osv.,
med lenker og
vedtaksdato om aktuelt
End.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Emnekode og navn
Emnetype
(E-TYPE)
Studiested

Obligatorisk

Valgfritt

Bodø

Mo i Rana

Levanger

Steinkjer

Stjørdal

Annet (skriv):
Namsos

Nesna

Sandenessjøen

Vesterålen

Emneansvarlig
Undervisningsspråk
Undervisningssemester
Tilbys som frittstående
(E-TYPE)
Kostnader
(E-KOST)
Emneevaluering
(E-EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

Læringsutbytte
(E-LÆR)

1

Ja

Nei

Semester avgift og pensumlitteratur.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og
sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Fyll ut / velg tekst

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.
Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

Skriveveiledning
Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.
Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

For enkeltemner: Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)
Undervisningsform
(E-UNDBESKR)

Ansikt-til-ansikt

Nettbasert

Nett- og samlingsbasert

Samlingsbasert

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.

Other (write):
Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E-LOGUND)

Pensum og anbefalt
litteratur
(E-PENS)
Hjelepmidler til eksamen
(E-HJELP)
Praksis
(E-PRAKSIS)

2

Pensum:

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Anbefalt litteratur:

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

Vurderingsordninger

retningslinjer og
reglement osv.
Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.

Veiledning for administrative/FS-ansvarlige
•
•

•

Alle tekster må kopieres over til FS som ren tekst, unntatt punktlister der disse er tillat.
Tekstformatering utført i Word eller FS kommer ikke frem på web.
Koblinger til eksterne nettadresser må lages som HTML i FS. Standardtekster vises med ferdig
HTML i FS der det er aktuelt.
o Evt. andre koblinger må lages som HTML av studieveilederen/FS-ansvarlig ved fakultetet.
Formen er <a href="webadresse">Overskrift</a>
o F.eks En kobling til Lover og reglement på engelsk vil se slik ut: <a
href="http://www.uin.no/en/studies/manage-your-studies/rulesregulations">University Rules and Regulations</a>
Tomme felter vises ikke på web

Informasjon som hentes fra bestillingen
•
•
•
•
•
•
•

3

Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger - delvis
Overlappende emner
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STUDIEPROGRAMSKRIVELSE – INFOTAGGER:
Skal taggen brukes?
Skal brukes
Skal brukes
Skal brukes
Skal brukes
Skal brukes
Kan brukes
Skal brukes
Skal brukes

INFOTYPEKODE (Studieinfo)
P-NAVN
P-KORTINTR
P-INNHOLD
P-MAL
P-OPPTINFO
P-SAMLING
P-YRKESMUL
P-VIDSTUD

INFOTYPENAVN
Studieprogrammets webnavn
(Kort) introduksjon til søkere
Programmets innhold
Beskrivelse av mål og læringsutbytte
Opptaksinformasjon
Samlinger
Karrieremuligheter
Gir adgang til følgende videre studier

REKKEFOLGENR

Skal på årsstudier og
lengre, kan på andre
Skal brukes
Skal brukes
Skal brukes

P-UTVEKS
P-KOST
P-EKSAMVU
P-EXAVU

Utenlandsstudier/studentutveksling
Kostnader
Eksamensbestemmelser, vurdering og karak
Eksamen og vurderingsformer

9
10
11
12

Skal på årsstudier og
lengre, kan på andre
Skal brukes
Skal brukes
Kan brukes
Kan brukes
Skal ikke brukes
Kan brukes

P-AVEKS
P-EVALU
P-AKTFOR
P-SKIKK
P-AUT
P-PROGRE
P-REALKP

Avsluttende eksamen
Programevaluering
Aktuelle forskrifter og sentrale bestemm
Skikkethet
Autorisasjon
Progresjonskrav
Realkompetanse

14
15
16
17
18
21

Kun engeskspråklige
program
Skal ikke brukes
Skal ikke brukes
Skal ikke brukes

P-UNDSPRÅK
P-ANBFORK
P-BESKR
P-GRAD

Undervisningsspråk for programmet
Anbefalt forkunnskap
Introduksjon av studiet
Kvalifikasjon etter fullført program

1
2
3
4
5
6
7
8

14/19 Mal for studieprogram - og emnebeskrivelser fra og med studieåret 2020-2021 - 19/00399-2 Mal for studieprogram - og emnebeskrivelser fra og med studieåret 2020-2021 : Infotagger

Skal ikke brukes
Skal ikke brukes
Skal ikke brukes
Skal ikke brukes
Skal ikke brukes

P-STUDIEPL
P-STUDIETY
P-UNDERV
P-VIDERE
P-ANDOPPL

Beskrivelse av programoppbygging
Type studium
Undervisningsopplegg
Videre utdanning
Andre opplysninger

EMNEBESKRIVELSE – INFOTAGGER:
Skal taggen brukes?
Skal brukes
Skal brukes
Skal brukes
Skal brukes
Skal brukes
Skal brukes
Skal brukes
Skal brukes
Kan brukes
Skal brukes
Kan brukes
Kan brukes
Skal brukes
Skal brukes
Kan brukes
Kan brukes
Skal ikke brukes
Skal ikke brukes

INFOTYPEKODE
E-KORTINTR
E-STED
E-TYPE
E-INNHOLD
E-KOST
E-LAER
E-OPPTAK
E-LOGUND
E-ANFOR
E-HJELP
E-EKSBESKR
E-PRAKSIS
E-EVALU
E-PENS
E-PROGK
E-ANBF
E-UNDBESKR
E-BESKRIV

INFOTYPENAVN
Introduksjon til emnet
Studiested
Type emne
Emnets innhold
Emnekostnader
Emne Læringsutbytte
Generell adgangsinformasjon for emnet
Læringsaktiviteter og undervisningsmetod
Anbefalte forkunnskaper
Hjelpemidler Eksamen
Beskrivelse av eksamen for kurset
Praksis
Emneevaluering
Pensum og anbefalt litteratur
Studieprogresjonskrav
Spesielt anbefalte valgfag
Undervisningsmetode for emnet
Emnebeskrivelse

KODEVERDITYPE (INFOTYPE)
F
L
L
F
L
L
F
L
L
L
F
L
L
L
L
L
F
L

REKKEFOLGENR
101
102
103
104
105
106
107
108
110
112
113
114
115
116
117
130
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Institusjonsledelsens beskrivelse av institusjonelle særtrekk

Nord universitet (Nord) ble opprettet 1. januar 2016 som et resultat av sammenslåingen av
tidligere Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna.
Nord ledes av styret, og rektor er daglig leder for den faglige og administrative virksomheten. Rektors
lederteam består av prorektor for utdanning, prorektor for forskning og utvikling, direktør for
økonomi og HR og direktør for digitalisering og infrastruktur. Prorektorene, direktørene på
virksomhetsnivå, dekanene ved de fem fakulteten og rektors stab utgjør til sammen rektors
strategiske ledergruppe.
Den faglige virksomheten er inndelt i fem fakulteter; Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Fakultet
for samfunnsvitenskap, Handelshøgskolen, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap og Fakultet for
lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Universitetet har ni studiesteder – fra Stjørdal i sør til Vesterålen i nord – høsten 2018 ble det utlyst 44
bachelor- og 31 masterprogrammer. I tillegg har universitetet 4 ph.d.-programmer.
Universitetet har fire doktorgrader: Ph.d. i akvatisk biovitenskap, Ph.d. i bedriftsøkonomi, Ph.d. i
sosiologi og Ph.d. i studier av profesjonspraksis, og disse representerer universitetets faglige styrke.
Nords visjon er «globale utfordringer – regionale løsninger». Nord universitets fire
doktorgradsprogram støtter opp under de tre tematiske profilområder Blå og grønn vekst,
Innovasjon og entreprenørskap og Helse, velferd og oppvekst. Disse bindes sammen av
fellesnevneren «bærekraft». Profilområdene synliggjør hver for seg områder hvor universitetet har
sin faglige styrke mot offentlig sektor og privat næringsliv. Profilområdene vil bli prioritert for
videreutvikling av universitetets identitet.
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En viktig del av universitets identitet er å være en
nasjonal leverandør av studier innen profesjonsfag som
lærer- og sykepleierutdanning. Grunnutdanningene er
størst i omfang. En annen viktig del av universitetets
portefølje er etter- og videreutdanning, f.eks.
erfaringsbaserte masterstudier, kompetansegivende kurs
i akvakultur og Kompetanse for kvalitet (videreutdanning
for lærere og skoleledere).
Profilen faller godt sammen med de utfordringer som er
synliggjort i Nordområdestrategien, og universitetet har
en viktig rolle i utviklingen og implementeringen av
nordområdepolitikken. Nordområdestrategien inkluderer
også samenes tradisjonskunnskap, og universitetet har
et særskilt nasjonalt ansvar for høyere utdanning innen
lule- og sørsamisk språk og kultur.
Universitetet skal videreutvikle fagmiljøer innen de
profesjons- og disiplinfag der institusjonen allerede har en sterk posisjon. Disse fagene støtter
utviklingen i regionalt samfunns- og næringsliv, samtidig som den kunnskapen universitetet utvikler
også integreres i løsninger i andre geografiske områder.
Nord skal være en sentral kunnskapsaktør i regionen i tett samarbeid med arbeids- og næringslivet. I
samspill med regionens aktører skal universitetet dekke regionens kompetansekrav og bidra til
nødvendig omstilling, innovasjon og verdiskaping i offentlig og privat sektor.
Nøkkeltall
Antall årsverk
Statstilskudd
Samlede driftsinntekter
Antall studenter
Antall uteksaminerte kandidater (grad)
Antall uteksaminerte doktorgradskandidater

Tabell 1 Kilde: DBH

2018
1.316
1.375,8 mill. kr.
1.526,5 mill. kr.
11.435
2.003
29

Arbeidet med å utvikle et felles opplegg for systematisk kvalitetsarbeidet for alle tre sykluser har
vært en viktig del av oppfølgingen av fusjonen. Utgangspunktet var at de tre fusjonerte
institusjonene alle hadde nylig godkjente systemer for kvalitetsarbeid med mange fellestrekk. Det
har likevel krevd betydelig innsats for å avklare felles rutiner og utvikle en mer enhetlig
kvalitetskultur i et universitet med tidligere forskjellige systemer og kultur. I tillegg til utvikling av det
systematiske kvalitetsarbeidet har universitetet arbeidet med oppfølging av forslagene i
stortingsmeldingen om kultur for kvalitet i høyere utdanning. Basiskurset for universitetspedagogikk
er revidert og reetablert, samtidig blir det nå etablert et tverrfakultært universitetspedagogisk
nettverk og en meritteringsordning for fremragende undervisere.
Utvikling av god utdanningskvalitet skjer gjennom aktiviteter på mange områder.
For å få et overblikk over de ulike områdene som påvirker studiene og læringsmiljøet, er det
etablert en modell for systematisk kvalitetsarbeid for utdanning ved Nord universitet. Denne er
basert på NOKUTs veileder for kvalitet i studieprogram. Modellen tar utgangspunkt i hele studieløpet
til en student, fra å være en potensiell søker til denne er ferdig med sine eksamener.
Oppdaterte dokumenter (prosess- og rutinebeskrivelser, mandater, relevante vedtak og
hovedaktiviteter) knyttet til hvert enkelt kvalitetsområde er presentert i kvalitetssystemet
3
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for utdanning på www.nord.no.
For å gi utdypende innsikt om institusjonelle særtrekk og viktige tiltak innen det systematiske
kvalitetsarbeidet er følgende dokumenter vedlagt på dette nivået:
Vedlegg A1, Beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning gir ansatte en oversikt over hvilken
informasjon kvalitetssystemet inneholder og hvordan det vedlikeholdes. Dokumentet gir en
kortfattet informasjon til ansatte, studenter og andre interessenter, som skal bidra til fokus på og
oppmerksomhet rundt kvalitetsarbeid og kvalitetskultur som en integrert del av den enkeltes
oppgaver.
Vedlegg A2 er en utskrift av Nords nettside om kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten.
Kvalitetssikringsaktiviteter som påvirker studentenes læringsbane er her systematisert rundt tidligere
nevnte modell.
Vedlegg A3 inneholder siste rapport om utdanningskvalitet. Rapporten viser hvordan
kvalitetsarbeidet innen de enkelte studieprogram er med å sikre at en etterlever kravene til det
systematiske kvalitetsarbeidet. I tillegg viser rapporten hvilke nye elementer som er tatt inn i
kvalitetssystemet, og hvordan styrets vedtak fra fjoråret er blitt fulgt opp.
Vedlegg A4-A8 inneholder de fakultetsvise kvalitetsrapportene. Rapportene er utarbeidet etter en
fastsatt mal og inngår som vedlegg i styrets behandling av Rapport om utdanningskvalitet (vedlegg
A3).
Vedlegg A9 inneholder Nords årsrapport for 2017-2018, og gir en oversikt over blant annet Nords
prioriteringer for å nå sine virksomhetsmål.
Vedlegg A10 inneholder Kvalitetsrapporten for doktorgradsprogrammene og styrets behandling av
denne. Rapporten inneholder en vurdering av status, utfordringer og tiltak som iverksettes innenfor
doktorgradsprogrammene.
Vedlegg A11-A12 viser blant annet hvilke kvalitetsfremmende tiltak som er iverksatt for å styrke den
pedagogiske, didaktiske og digitale kompetansen hos undervisere.
Vedlegg A13 viser status i etableringen av en meritteringsordning for fremragende undervisere.
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Dokumentasjon
Vedlegg A1:
Vedlegg A2:
Vedlegg A3:
Vedlegg A4:
Vedlegg A5:

Beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning ved Nord universitet
Kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten, utskrift av nettside
Rapport om utdanningskvalitet 2017/2018
Fakultetsrapport FBA 2017-2018
Fakultetsrapport FLU 2017-2018

Vedlegg A6:
Vedlegg A7:
Vedlegg A8:
Vedlegg A9:

Fakultetsrapport FSH 2017-2018
Fakultetsrapport FSV 2017-2018
Fakultetsrapport HHN 2017-2018
Nord universitet årsrapport 2017-2018

Vedlegg A10:
Vedlegg A11:
Vedlegg A12:

Kvalitetsrapport for doktorgradsprogrammene Nord universitet 2017
Pedagogisk basiskompetanse ved Nord universitet
Universitetspedagogisk kompetanse – Arbeidsgruppe 2

Vedlegg A13:

Universitetspedagogisk kompetanse – Meritteringsordning Arbeidsgruppe 3

1. Universitets- og høyskoleloven, § 1-6
1.1.

Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon

Vedlegg A14 er en sak fra det sentrale utdanningsutvalget i 2018. Saken bestemmer hyppigheten for
evaluering av emner og studieprogram. Saken inneholder forslag til maler som kan benyttes for
evaluering, i tillegg til en tabell som viser Nords aktiviteter for å oppfylle krav i
Studiekvalitetsforskriften.
Nord benytter Canvas som digital læringsplattform. Det har vært ønskelig å gjennomføre
emneevalueringene i dette verktøyet, men siden en ikke har kunnet garantere respondentene
anonymitet har dette ikke latt seg gjennomføre. Et nytt integrert verktøy vil forenkle gjennomføring
og sikre anonymitet. Verktøyet skal være i funksjon fra studieåret 2019-2020 etter nasjonalt anbud.
Dette dokumenteres i Rapport om utdanningskvalitet, vedlegg A3.
I vedlegg A4-A8 inngår hvordan fakultetene har gjennomført og fulgt opp evaluering av emner og
program på et overordnet nivå.
Vedlegg A15 viser hvordan en etablerer og gjennomfører forskerkurs av høy nasjonal og
internasjonal kvalitet. Evaluering av forskerkursene inngår her som en aktivitet.

1.2.

Dokumentasjon

Enkelte vedlegg som det refereres til over er dokumenter under andre punkter og inngår derfor ikke i
listen under. Dette er gjennomgående for hele dette dokumentet.
Vedlegg A14:

UU Sak 27-18 KSS - Evaluering av emner og studieprogram sett i en større
sammenheng

Vedlegg A15:

Prosessbeskrivelse «Forskerkurs på ny mal»
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2. Studiekvalitetsforskriften, § 2-1 (2)
2.1.

Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon

Vedlegg A16 viser Nords vedtatte prosess for gjennomføringen av eksterne vurderingspanel.
Formålet med prosessen er å få drøftet studieprogrammets utforming og innhold sett i relasjon til
samfunnets kompetansebehov. Prosessen ble godkjent av prorektor for utdanning den 15.6.2018.
Eksterne fagpersoner/fagfelt har i enkelte tilfeller gitt innspill i arbeidet med omlegging av
studieplaner. Handelshøgskolen Nord viser blant annet til dette i sin studiekvalitetsrapport (Vedlegg
A8).
Vedlegg A17 og A18 viser saker i Utdanningsutvalget om de nye retningslinjene for (re-)akkreditering
av studier. Heretter skal ekstern fagekspertise trekkes inn i arbeidet i større grad enn tidligere.
Resultatene vil være offentlig tilgjengelig gjennom det sentrale utdanningsutvalgets innkallinger og
protokoller på universitetets internettside.
Vedlegg A94 er rektorvedtak for etablering og akkreditering av nye studieprogram. I vedtak forankres
bruken av ekstern fagekspertise.
Vedlegg A10 er den årlige kvalitetsrapporten for ph.d.-utdanningene. Rapporten viser blant annet
hvordan de ulike programmene har blitt evaluert.

2.2.

Dokumentasjon

Vedlegg A16:
Vedlegg A17:
Vedlegg A18:
Vedlegg A94:

Prosessbeskrivelse Eksternt vurderingspanel
UU Sak 78-18 Drøfting av ambisjonsnivå i arbeid med akkreditering og
reakkreditering
UU Sak 4-19 Endring av retningslinjer for akkreditering og reakkreditering ved Nord
universitet
Rektorvedtak - Retningslinjer for etablering og akkreditering av nytt studieprogram
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3. Universitets- og høyskoleloven, § 4-3 (4)
3.1.

Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon

Vedlegg A19 inneholder mandatet for Læringsmiljøutvalget (LMU) som ble vedtatt av styret
10.2.2017. Styret har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og forsvarlig
læringsmiljø, mens LMU, som rapporterer direkte til styret, skal bidra til at styret ivaretar dette
ansvaret. Læringsmiljøutvalgets oppgave er primært rettet mot ordinære studenter. På ph.d.-nivået,
for ansatte stipendiater reguleres dette av arbeidsmiljøloven og er en oppgave tillagt HR-avdelingen
og de enkelte ansvarlige fakultetene.
Vedlegg A20 viser Handlingsplan for læringsmiljøet ved Nord universitet, og har som mål å være et
styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter. Handlingsplanen viser
blant annet tiltak, ansvar og tidsfrister for gjennomføring. Handlingsplanen brukes for å skape et godt
helhetlig læringsmiljø der studenter deltar aktivt både faglig og sosialt.
Vedlegg A21 Årsrapport LMU 2017 oppsummerer kort Læringsmiljøutvalgets arbeid i 2017, og er en
orientering til styret om utvalgets arbeid. Årsrapporten for 2018 behandles i styremøte den 6. mars.
Vedlegg A22 viser en oversikt over alle saker som LMU ved Nord universitet har behandlet siden
1.1.2016. Listen viser at LMU er engasjert i en rekke saker som angår læringsmiljøet. Alle sakspapirer
(møteinnkallinger) og protokoller er offentlige, og er tilgjengelig på LMUs nettside.
Vedlegg A23 viser prosessen for hvordan Nord sammen med LMU håndterer tilbakemeldinger
knyttet til bl.a. læringsmiljøet fra både ansatte og studenter. Saken viser hvordan studenter og
ansatte melder fra om hendelser, hvordan de formidles ansvarlige og hvordan melder sikres
tilbakemelding.
Vedlegg A24 er et eksempel på en typisk innmeldt ros og ris-melding ser ut, og hvordan denne er
besvart av ansvarlig. LMU mottar egen oversikt over alle meldinger og status på disse i hvert møte.
Vedlegg A25 viser hvilke tiltak som har vært gjennomført for å få nye studenter raskt inn i et
studentmiljø gjennom førstesemesterordningen.
Vedlegg A26 - A30 viser hvordan utvalget har vært med i planlegging, gjennomføring og oppfølging
av Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse (SHoT). Undersøkelsen viser til trender som går i
uønsket retning. Særlig gjelder dette at andelen studenter med psykiske symptomplager øker. Nords
tiltaksplan etter SHoT-undersøkelsen har et spesielt fokus på ensomhet og psykisk helse.
Vedlegg A31 Studentombud dokumenterer hvordan LMU, og spesielt studentene ved Nord var aktive
pådrivere i å få etablert et studentombud ved universitetet. Oppretting av stilling som Studentombud
ble vedtatt av Styret den 8.3.2018.
Vedlegg A32 Studenttillitsvalgte viser hvordan Nord sammen med Studentorganisasjonen arbeider
for å få på plass en tilfredsstillende tillitsvalgtordning. I vedlegget framgår det også en plan for
hvordan opplæringen av studenttillitsvalgte skal skje.
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3.2.

Dokumentasjon

Vedlegg A19:
Vedlegg A20:
Vedlegg A21:
Vedlegg A22:
Vedlegg A23:

Styresak 12/17 Mandat for Læringsmiljøutvalget
LMU Sak 4/18 Revidering av handlingsplan for læringsmiljøet
Styresak 15/18 Årsrapport 2017 – Læringsmiljøutvalget
LMU saker fra 01012016
LMU sak 7/18 Ny prosess for håndtering av ros og ris-meldinger

Vedlegg A24:
Vedlegg A25:
Vedlegg A26:
Vedlegg A27:

Eksempel på mottatt melding
LMU Sak 4/17 Orientering om førstesemester
LMU Sak 6/18 SHoT - Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018
LMU Sak 8/18 Status - SHoT - Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018

Vedlegg A28:
Vedlegg A29:
Vedlegg A30:

LMU Sak 22/18 Resultatene fra SHoT undersøkelsen 2018
LMU Sak 27/18 Oppfølging av SHoT 2018-tiltaksplaner
LMU Sak 31/18 Handlingsplan LMU-tiltak etter SHoT 2018

Vedlegg A31:

LMU Sak 17/17 Studentombud ved Nord universitet

Vedlegg A32:

LMU Sak 32-18 06122018 Forslag til rollebeskrivelse og opplæring av
studenttillitsvalgte

4. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (1)
4.1.

Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon

Vedlegg A33 inneholder Strategi 2020 som ble vedtatt i universitetsstyret 12.09.2017.
Strategidokumentet inneholder visjon, faglig styrke, institusjonens tre profilområder, forskning,
samspill med samfunns- og næringsliv og et eget avsnitt om utdanning. Her inngår «strategiske mål
og tiltak», der det bl.a. nevnes at institusjonen skal utvikle og implementere et nytt
kvalitetssikringssystem for utdanning, og implementere bedre systematikk og arbeidsflyt i
kvalitetsarbeidet.
Kvalitetsarbeid rundt ph.d-utdanningene inngår i det samme systemet som de øvrige utdanningsnivå,
men har egne rutiner og prosedyrer. Strategi 2020 omhandler også forskning og doktorgradene, der
det bl.a. heter at «forskningen som støtter ph.d.-programmene er spissen i universitetets forskning.
Forskningen knyttet til doktorgradsprogrammene skal støtte studiene som tilbys…». Et prioritert
tiltak er å øke gjennomføring på ph.d-nivå innen normert tid ved å «sikre at det er intern
veilederkapasitet på hvert av ph.d.-programmene» og «etablere et styrket kvalitetssystem for ph.d.programmene».
Vedleggene A34 – A38: I forbindelse med å implementere og operasjonalisere Strategi 2020 ble
fakultetene bedt om å utvikle egne handlingsplaner, der systematisk kvalitetsarbeid for å styrke
utdanningskvaliteten, inngikk som ett av områdene for igangsetting av egne tiltak. Vedleggene viser
handlingsplanene for hvert enkelt fakultet.
Vedlegg A39 Utviklingsavtale mellom KD og Nord universitet. Som en del av å realisere målsettingene
i strategiplanen, deltar universitetet i arbeidet med utvikling av flerårige utviklingsavtaler mellom
departementet og institusjonene. Avtalen, som ble inngått etter styrebehandling 12.09.2017, har
fem utviklingsmål som skal realiseres innen 2020. Utviklingsmålene er innenfor kompetanseutvikling,
utdanningskvalitet og studieportefølje, lærerutdanning, faglig profil samt studiestedsstruktur,
campusutvikling og digitalisering. Målene som nevnes under utdanningskvalitet og studieportefølje,
er å styrke utdanningskvaliteten med grunnlag i et systematisk akkrediterings- og kvalitetsarbeid.
Undervisningen skal være forskningsbasert. Studieporteføljen skal tilpasses faglige strategier og det
8
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skal også legges til rette for økt internasjonalisering. Dette viser at kvalitetsarbeidet er bundet opp til
strategiske satsingsområder for institusjonen.
Vedlegg A40 Delstrategi internasjonalisering. For å ivareta spesielle områder rundt studentenes
læringsutbytte er det laget to delstrategier, henholdsvis for internasjonalisering og for digitalisering.
Delstrategi for internasjonalisering skal understøtte målene i Strategi 2020 innen dette området, og
den beskriver en satsing som skal gi høyere kvalitet i utdanningene, og bedre sammenheng mellom
forskning og utdanning.
Vedlegg A41 Delstrategi digitalisering har som sin hovedoppgave å understøtte Nords strategiske
målsettinger i Strategi 2020. Den inneholder overordnede prioriteringer, samt prinsipper for
digitalisering ved universitetet.
Vedlegg A42 viser Handlingsplan for forskning og økt forskningsproduksjon fram til 2023. Her inngår
tiltak både som del av ordinær drift og tiltak i form av strategiske prosjekter. Eksempelvis kan nevnes
ekstra rekruttering av toppkompetanse som skal støtte universitetets ph.d.-program.

4.2.

Dokumentasjon

Vedlegg A33:
Vedlegg A34:
Vedlegg A35:
Vedlegg A36:
Vedlegg A37:
Vedlegg A38:
Vedlegg A39:
Vedlegg A40:
Vedlegg A41:
Vedlegg A42:

Strategi 2020
FBA Handlingsplan
FLU Handlingsplan
FSH Handlingsplan
FSV Handlingsplan
HHN Handlingsplan
Utviklingsavtale med KD
Styresak 84/18 Delstrategi internasjonalisering
Styresak 65/18 Delstrategi digitalisering
Styresak 115/18 Handlingsplan for forskning og økt forskningsproduksjon 2019 –
2023

5. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (2)
5.1.

Redegjørelse

Rapporteringslinjer og ansvarsfordeling i kvalitetsarbeidet mellom nivåene ved institusjonen
Styret holdes underrettet om kvalitetsarbeidet gjennom den årlige kvalitetsrapporten, der styret har
ansvar for å igangsette forbedrende tiltak. Det er utarbeidet rollebeskrivelser for alle sentrale
lederposisjoner fra styret, rektor, prorektorer, dekaner, prodekaner, studieprogramansvarlige,
studenter, råd og utvalg etc. Her inngår også den enkeltes eller utvalgets ansvar i kvalitetsarbeidet
(vedlegg A43).
Nords sentrale utdanningsutvalg (UU) og fakultetenes utdanningsutvalg har et særskilt ansvar innen
kvalitetsarbeidet. UU er et rådgivende organ for rektor i alle saker som angår
utdanning og studiekvalitet, og skal påse at studiekvaliteten blir ivaretatt og videreutviklet på en god
og helhetlig måte i institusjonen. UU skal også påse at nødvendige vedtak fattes og sikrer
iverksettelse via linjeorganisasjonen. (vedleggene A44, A45 og A46).
Læringsmiljøutvalget (LMU) har en sentral rolle i å utvikle studentenes læringsmiljø. Begrepet
læringsmiljø definerer LMUs arbeidsområde og forstås som de fysiske, psykososiale, organisatoriske,
digitale og pedagogiske kontekster der studentenes læring skjer, og som påvirker studenters
9
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prestasjoner og holdninger. Utvalget har eget mandat (vedlegg A19) og en handlingsplan (vedlegg
A20), der det under hvert av de nevnte arbeidsområder fremgår hvilke tiltak som skal iverksettes og
hvem som har ansvaret. Ledelsen av LMU skifter hvert år mellom henholdsvis representant fra
rektoratet og fra studentene.
I tillegg har institusjonen et forskningsutvalg (FU) (mandat vedlegg A47). FU er et rådgivende organ
for rektor i alle saker som angår forskning i vid forstand, der også ph.d.-utdanningene er en naturlig
del. Det finnes også lokale forskningsutvalg på hvert fakultet. Noen fakultet har i tillegg et eget
doktorgradsutvalg, som kun konsentrerer seg om det doktorgradsprogrammet utvalget har ansvaret
for.
Internasjonalt utvalg er et rådgivende organ for rektor i saker som angår internasjonalisering.
Utvalget skal være en pådriver for internasjonalisering og studentutveksling innen alle fagområder,
for å bidra til økt utdanningskvalitet. (vedlegg A48). I alle utvalgene som er beskrevet sitter det
representanter for studentene (stipendiatene i FU).
Vedtak i utvalgene følges opp av de ansvarlige i den regulære linjeorganisasjonen.

Hvordan institusjonen arbeider med å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter
Studentene har en viktig rolle i det systematiske kvalitetsarbeidet, både gjennom å delta i
evalueringer og som representanter i råd og utvalg. Det har vært utfordringer med å få
studentdemokratiet til å fungere stabilt etter fusjonen. Uten et velfungerende studentdemokrati, vil
studentenes medvirkning ikke bli på ønsket nivå. Det har derfor blitt satt i gang flere tiltak fra
universitetets og samskipnadens side for å bidra til et godt fungerende studentdemokrati. Tiltakene
med hovedvekt på opplæring, er høyt prioriterte, og vil bli fulgt opp av institusjonsledelsen (vedlegg
A32). Opplæring av studentrepresentanter i råd og utvalg er et ansvar for utvalgsledelse og
sekretariat når nye studenter starter i utvalgene, men skjer også fortløpende i forbindelse med
behandling av saker. Institusjonen tilstreber å bidra til at studentene kan ivareta sine funksjoner som
selvstendige meningsbærere.
Våren 2018 ble den tidligere kvalitetshåndbok for utdanning erstattet av dokumentet «Nord
universitet - Beskrivelse av kvalitetssystem for utdanning». Dokumentet gir en generell beskrivelse av
hvordan universitetet arbeider for å oppfylle kravene til det systematiske kvalitetsarbeidet i forhold
til UH-loven, Studiekvalitetsforskriften og Studietilsynsforskriften. Dokumentet gir beslutningstakere
og den enkelte ansatte oversikt over hvilken informasjon kvalitetssystemet inneholder og hvordan
det vedlikeholdes (vedlegg A1).
For å implementere og vedlikeholde en kvalitetskultur på alle nivå og fagområder, skjer dette på ulike
måter og ved ulike tiltak. De tre siste årene har studieavdelingen avholdt et eget utdanningsseminar
for studieprogramansvarlige, med fokus på kvalitet og rolle, det såkalte Studieprogramansvarlig (SPA)
-seminaret (vedlegg A49 og A50). I tillegg har det vært innlegg om kvalitetsarbeidet i ulike fora fra
rektor- og direktørmøter, rektors strategiske ledermøte, lokale utdanningsutvalg og i
fakultetssamlinger. Det arrangeres også uformelle møter og samlinger gjennom året som
«Studieavdelingen med venner» (vedlegg A51), der saksbehandlere og administrative og faglige
ledere på fakultetene informeres om aktuelle styresaker og andre saker, endringer i lov og forskrifter,
felles oppgaver, roller etc. Studieadministrasjonen har også gjennomført et såkalt STAS (Studieadministrativt) seminar, der saksbehandlere på fakultetene og i fellesadministrasjonen
diskuterer rutiner og effektiv fordeling av saksgang, samt får gjensidig informasjon om ulike saker
som eksempelvis endringer i FS, det studieadministrative systemet etc. STAS-seminaret vil bli et fast
tilbud fra studieavdelingen. Ved å gi alle samme informasjon, samtidig som felles rutiner utarbeides
og implementeres, bygges en kultur for kvalitet i institusjonen (vedlegg A52).
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Det er regelmessige samarbeidsmøter mellom institusjonsledelse og studentparlament (vedlegg
A100). En egen nettside viser muligheter for å melde fra om negative hendelser eller gi ros for
igangsatte tiltak (vedlegg A53). Lærermøter for de som underviser på emnene i et studieprogram, er
organisert ulikt på fakultetene, både i forhold til fagområdene og organisering av
studieprogrammene. En hensikt med slike møter er bl.a. å sikre at kvaliteten på studieprogrammene
blir så lik som mulig på tvers av geografi og å etablere en felles kvalitetskultur blant de ansatte. Dette
innebærer tett dialog mellom de emneansvarlige og mellom de ulike underviserne.
Det er innført ett møte i året mellom studieprogramansvarlige og tillitsvalgte studenter (vedlegg
A14). Her kan studentene gi sine innspill til studieplan og emner. Noen fakultet har etablert
studieprogramråd, der det også sitter studentrepresentanter sammen med representanter fra
arbeidslivet og fra andre utdanningsinstitusjoner. På fakultetene er det også jevnlige møter mellom
lærere og administrativt ansatte rundt studieprogrammene. Slik fremmes en felles kvalitetskultur på
fakultetene. I tillegg til prodekaner, som er medlem i UU, kan også administrativt ansatte fra
fakultetene møte som observatører i UU. Dette sikrer at den samme informasjonen gis til både fag og
administrasjon.
Kvalitetsarbeid og implementering av kvalitetsarbeid skjer også gjennom den årlige
studieplanrevisjonen i forbindelse med fakultetenes porteføljearbeid (vedlegg A54).
Studieporteføljearbeidet følger et fastsatt årshjul (vedlegg A56). Det daglige kvalitetsarbeidet skjer
på det enkelte studieprogram, derfor er emne- og programansvarlige viktige aktører i
kvalitetsarbeidet, noe som vises gjennom den enkeltes rollebeskrivelse. Alle tiltak som kan støtte opp
under undervisningssituasjonen og bidra til økt kvalitet, prioriteres. Det ble i 2018 utarbeidet en
Delstrategi for digitalisering (vedlegg A41), der digital kommunikasjon med studentene og digitale
eksamener er ett av de utviklingstiltak som skal bidra i kvalitetsarbeidet. I tillegg benyttes digitale
løsninger og verktøy som læringsstøtte i undervisningssituasjonen, og det har vært avholdt flere kurs
for ansatte i bruken av verktøyene.
Styret holdes også oppdatert på kvalitetsarbeidet gjennom ulike saker som orienteringer om
kvalitetssystemet, det systematiske kvalitetsarbeidet, resultater fra studiebarometeret, rapport om
opptak, fast rapportering om kompetanseutvikling i institusjonen, studieportefølje, den årlige
kvalitetsrapporten, gjennomstrømning etc. Slik bidrar styret med strategi og føringer for
studiekvalitetsarbeidet ved universitetet.

5.2.

Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon

Vedlegg A43 viser rollebeskrivelser for styret, student, rektor, prorektor for utdanning, prorektor
forskning, dekan, prodekan for utdanning, faggruppeleder, studieprogramansvarlige, emneansvarlig,
faglærer/underviser/veileder på emnet og administrasjon. Dette er lagt ved for å vise den enkeltes
ansvarsområde og rapporteringslinjer mellom nivåene. Informasjonen er lagt ut på egen nettside
under «Roller og ansvar i kvalitetssikring av utdanningene».
Vedleggene A44 og A45 inneholder mandat for utdanningsutvalget (UU). Mandatet viser at UU
vedtar og iverksetter tiltak knyttet til utdanningskvalitet innenfor universitetets prioriterte
satsingsområder og rammer, gitt av styret/rektor gjennom budsjett. Samtidig skal utvalget påse at
kvalitetsarbeidet i institusjonen og kvalitetssikringssystemet blir fulgt opp og videreutviklet på en
forsvarlig måte. Her sitter bl.a. alle prodekaner for utdanning, noe som skal ivareta
forbindelseslinjene mellom de ulike nivå, og sikre at vedtak på ett nivå følges opp og iverksettes på
studieprogrammene.
Vedlegg A46 inneholder felles mandat for de lokale utdanningsutvalgene på fakultetene som ble
vedtatt av sentralt utdanningsutvalg (UU).
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Vedlegg A47 Mandat for Forskningsutvalget. Her vises ansvarslinjer når det gjelder
forskningsvirksomheten.
Vedlegg A48 inneholder mandat for Internasjonalt utvalg, som er et rådgivende organ for styre og
ledelsen ved institusjonen. Det framgår av mandatet at utvalget har klart definerte oppgaver innen
internasjonalisering, men det må forankre foreslåtte tiltak i styret eller hos rektor.
Vedlegg A50 inneholder programmet for det siste utdanningsseminaret (SPA-seminaret), som et
eksempel på hvilke tema innen kvalitetsarbeid som tas opp i seminaret. Seminaret høsten 2018
fokuserte bl.a. på en gjennomgang av kvalitetssystemet, roller og ansvar som
studieprogramansvarlig, ledelse av studieprogram på flere studiesteder, arbeidet med
internasjonalisering ved fakultetene etc.
Vedlegg A49 viser programmet for SPA-seminaret 2017.
Vedlegg A51 inneholder agenda for ett av møtene “Studieavdelingen med venner”. Dette er et
skypemøte som har blitt gjennomført flere ganger i løpet av 2018. Det har vært stor deltakelse fra
fakultetene og andre stabsavdelinger i møtene, og møtene har vist seg som en god arena for å
gjensidig informasjon og erfaringsutveksling, samt en arena for implementering og fokus på det
daglige kvalitetsarbeidet.
Vedlegg A52 viser agenda for et STAS-møte mellom fellesadministrasjon og
fakultetsadministrasjonene. Her ble både Canvas, digital eksamen, studieplanarbeid og årshjul tatt
opp.
Vedlegg A53 viser nettsiden, «Si ifra», og der studenter og ansatte kan melde fra om negative
hendelser og melde avvik (ros og ris). Her finnes elektroniske skjema med varsling til aktuell instans
for hendelser eller forhold som krever oppfølging og også mulighet for å si ifra om det man opplever
som bra og som man ønsker skal fortsette, eller ønsker mere av.
Vedlegg A54 viser prosessbeskrivelse for aktivitet årlig studieplanarbeid, og alle faser og
ansvarsområder som inngår her.
Vedlegg A55 viser utskrift av en egen nettside tiltenkt studentene hvor det fremgår hvor studentene
er sikret medvirkning og hvor de har påvirkningskraft. Det vises også til hvor studentene kan gi
tilbakemelding på opplevd kvalitet og hvor de kan se resultater fra kvalitetsarbeidet.
Vedlegg A56 inneholder årshjul for alle sentrale aktiviteter innen studie- og kvalitetsarbeidet ved
institusjonen
Vedlegg A100 inneholder agenda og referat fra det siste samarbeidsmøtet i 2018 mellom
institusjonsledelse og representanter fra Studentparlamentet. Det tilstrebes å avholde månedlige
møter.
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5.3.

Dokumentasjon

Vedlegg A43:

Rektorvedtak - Roller i det systematiske kvalitetsarbeidet, samt beskrivelse av
kvalitetssystem for utdanning ved Nord universitet

Vedlegg A44:
Vedlegg A45:

Rektorvedtak 15032016 - Mandat for Utdanningsutvalget
Rektorvedtak 01072016 - Justert mandat for Utdanningsutvalget

Vedlegg A46:
Vedlegg A47:
Vedlegg A48:
Vedlegg A49:
Vedlegg A50:
Vedlegg A51:
Vedlegg A52:
Vedlegg A53:

UU Sak 54 -18 Justert forslag til felles mandat og retningslinjer for de lokale
utdanningsutvalg ved fakultetene
Mandat Forskningsutvalget
Mandat Internasjonalt utvalg
Program Utdanningsseminar 2017
Program Utdanningsseminar 2018
Studieavdelingen med venner - agenda 14122018
Program Studieadministrativt seminar 2018
Si fra!

Vedlegg A54:
Vedlegg A55:
Vedlegg A56:
Vedlegg A100:

KSS prosessbeskrivelse - årlig studieplanarbeid versjon 04.05.2018
Utdanningskvalitet – Studentmedvirkning
ÅRSHJUL - Studieportefølje og studieplanarbeid mv for studieåret 2019-2020
Møte mellom studentparlamentet og Ledelsen ved Nord universitet - 15.11.2018

6. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (3)
6.1.

Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon

Vedlegg A57 viser hvordan Nord systematisk kontrollerer at studietilbudene tilfredsstiller kravene i
forskriftene. Universitet har selvakkrediteringsrett og i akkreditering og reakkrediteringsarbeidet
beskrives det hvordan studietilbud og fagmiljø møter kravene til både studietilbud og fagmiljø. Til
grunn for vurderingen nyttes NOKUTs veiledning om akkreditering av studietilbud.
Vedlegg A58 viser de justerte retningslinjene for reakkreditering som ble vedtatt i 2017. Endringen
medførte en bestemmelse om at studieprogrammer med større endringer i studieplanen skal levere
ny reakkrediteringssøknad i henhold til NOKUTs veiledning om akkreditering av studietilbud.
Vedlegg A59 viser det sentrale utdanningsutvalgets vedtak om prosessen for gjennomføring av
reakkreditering av studieprogrammer. Vedlagte prosess viser hvilke aktiviteter den enkelte rolle har
ansvaret for.
Vedlegg A60-A62 viser planene for hvilke studieprogrammer som skal reakkrediteres i henholdsvis
2017, 2018 og 2019. Etter innspill fra dekanene behandles planene i det sentrale utdanningsutvalget.
Deretter vedtar rektor hvilke studieprogrammer som skal reakkrediteres.
Vedlegg A63 og A64 viser hvordan en kontrollerer at kravene tilfredsstilles for nye studietilbud og
gangen i etablering og akkreditering av nye studieprogram over 30 studiepoeng.
Vedlegg A65 viser en oversikt over alle sakene som det sentrale utdanningsutvalget (UU) har
behandlet siden 1.1.2016. UU har en sentral rolle i kvalitetssikringsarbeidet og er rektors rådgivende
organ i saker som angår utdanningskvalitet.
Vedlegg A66-A68 viser rutiner for vurdering om studietilbud skal igangsettes ut fra ulike kvalitetskrav.
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Vedlegg A94 er et nytt rektorvedtak i 2019 om nye retningslinjer for etablering og akkreditering av
nye studieprogram.
Vedlegg A95 er et nytt rektorvedtak om justerte retningslinjer for reakkreditering av eksisterende
studieprogrammer hvor bruk av selvevaluering og ekstern fagekspertise trer i kraft umiddelbart.
Vedlegg A97 inneholder sentrale prosessbeskrivelser knyttet til ph.d.-programmene fra opptak til
disputas.
Vedlegg A98 viser styresak 15/19. I punkt 5 i vedtaket vises det til utarbeidelsen av en plan for
kvalitetssikring av universitetets ph.d.-programmer opp mot gjeldende forskrifter. Planen legges fram
som vedtakssak i Nords andre styremøte i 2020.

6.2.

Dokumentasjon

Vedlegg A57: Rektorvedtak 29122016 - Internt tilsyn med kvaliteten på Nord universitet sine
studieprogrammer - retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer
Vedlegg A58: Rektorvedtak 29122017-Justering av retningslinjer for reakkreditering av
eksisterende studieprogram ved Nord universitet
Vedlegg A59: UU Sak 26-18 KSS prosessbeskrivelse - Reakkreditering av eksisterende
studieprogram
Vedlegg A60:
2017

Plan for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord universitet

Vedlegg A61:
2018

Plan for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord universitet

Vedlegg A62:
2019

Plan for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord universitet

Vedlegg A63:
universitet

Reglement for etablering av studier og godkjenning av studieplaner ved Nord

Vedlegg A64:
studiepoeng

Prosessbeskrivelse - Etablering og akkreditering av nye studieprogram over 30

Vedlegg A65:
Vedlegg A66:
studenter

UU Saker fra 01012016
Rutinebeskrivelse - Vurdering av om studieprogram skal igangsettes ut fra antall

Vedlegg A67:
Vedlegg A68:
Vedlegg A95:
Vedlegg A97:
Vedlegg A98:
status

Rutinebeskrivelse - Vurdering om igangsetting ut fra krav til fagmiljø
Rutinebeskrivelse - Vurdering ut fra tilbakemeldinger
Rektorvedtak - Retningslinjer for etablering og akkreditering av nytt studieprogram
Prosessbeskrivelser ph.d. samlet
Styresak 15-19 Revidering av akkreditering av ph.d. i studier av profesjonspraksis -
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7. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (4)
7.1.

Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon

Vedlegg A69 viser styrets behandling av resultatene fra Studiebarometeret 2017. Studiebarometeret
er en viktig kildene til studenters oppfatning av studiekvalitet. Undersøkelsen viser at den generelle
tilfredsheten med studieprogrammet får en score på 4,0.
Vedlegg A70 inneholder prosessbeskrivelse for hvordan en skal håndtere studieprogrammer hvor
nevnte score er lavere enn 3,15. I 2016 brukte NOKUT en nedre grense på 3,25 og i 2017 brukte de
3,2 for oppfølging. Hvordan tidligere års studiebarometer er behandlet og fulgt opp i universitetet, er
beskrevet på en egen nettside (vedlegg A80).
Utdanningsutvalget behandlet maler for rapportering av utdanningskvalitet i sak 37/18 (vedlegg
A71). I malene rapporterer emneansvarlig til studieprogramansvarlig (vedlegg A72),
studieprogramansvarlig til fakultetet (vedlegg A73) og fakultetet til rektor (Vedlegg A74). Dette er
viktige kilder for vurdering av kvalitet i studietilbudene på ulike nivå. Tallgrunnlaget til de
indikatorene det rapporteres på hentes fra Felles Studentsystem (FS).
Nord har ikke gjennomført egen kandidatundersøkelse. Utdanningsutvalget har derimot behandlet
NIFU rapport «Kandidatundersøkelse 2017, Nyutdannede masteres møte med arbeidslivet og
vurdering av relevans, studiekvalitet og læringsutbytte». Utdanningsutvalget behandling finnes i
Vedlegg A75.
Ros og ris-meldinger fra studenter er en relevant kilde for mer uformelle tilbakemeldinger fra
studenter. Tilbakemeldingene har oftest være relatert til forhold knyttet til det fysiske og digitale
læringsmiljøet og i mindre grad kvaliteten i studietilbudene. Behandlingen av meldingene er tidligere
beskrevet i vedlegg A23.
Vedlegg A76 viser en oversikt over gjennomførte internrevisjoner. Internrevisjonen benyttes for å
avdekke om universitetet følger fastsatte prosesser og rutiner. Nord har en egen gruppe personer
som har gjennomført opplæring/sertifisering i revisjonsmetodikk og som står for gjennomføringen av
internrevisjonene. Metodikken som benyttes for gjennomføringen er ISO 19011.
Innenfor ph.d.-området innhentes mye av den relevante informasjon knyttet til kvalitetsutviklingen
gjennom den årlige kvalitetsrapporten for ph.d.-programmene (vedlegg 10). Rapporten tar
utgangspunkt i en omfattende datainnsamling og egenevaluering av ulike sider ved ph.d.programmene. Den viser også utfordringer, og tiltak for å håndtere disse. Det legges spesielt vekt på
følgende fem temaer: veilederkapasitet og kompetanse, gjennomføringsgrad, antall
doktorgradsavtaler, utvikling og endringer i doktorgradsprogrammet og rekruttering. Rapport for
2018 er ikke styrebehandlet på innsendingstidspunktet 15. februar. I tillegg har det jevnlig blitt
utarbeidet en egne rapporter med bl.a. prognose for doktorgradsprogrammene til styret (Vedlegg
A77, A78 og A79).
Vedlegg A80 viser utskrift fra nettside med henvisning til relevante kilder til bruk i kvalitetsarbeidet. I
tillegg finnes her en rekke henvisninger til nasjonale undersøkelser, rapporter og hvordan disse er
fulgt opp internt.
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7.2.

Dokumentasjon

Vedlegg A69:
Vedlegg A70:
Vedlegg A71:
Vedlegg A72:
Vedlegg A73:

Styresak 27-18 Studiebarometeret 2017 - Resultater og oppfølging
Oppfølging av studieprogrammer med score < 3,15 på Studiebarometeret
UU-sak 37-18 Rapportering av utdanningskvalitet
Emnerapport, fra emneansvarlig til studieprogramansvarlig
Studieprogramrapport fra studieprogramansvarlig til fakultet

Vedlegg A74:
Vedlegg A75:
Vedlegg A76:
Vedlegg A77:

Fakultetets rapport om utdanningskvalitet til rektor
NIFU rapport 2018-22, Kandidatundersøkelsen 2017
Internrevisjoner - utdanningsområdet
Styresak 119/18 Rapport og prognoser for doktorgradsprogrammene høst 2018

Vedlegg A78:
Vedlegg A79:

Styresak 71-18 Rapport og prognoser for ph.d.-programmene vår 2018
Styresak 141-17 Rapport og prognoser for doktorgradsutdanningen pr 1 november
2017

Vedlegg A80:

Nettside - Kilder til bruk i kvalitetsarbeidet

8. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (5)
8.1.

Redegjørelse

Hvordan bruker institusjonen kunnskap fra kvalitetsarbeidet systematisk til å utvikle kvaliteten i
studietilbudene og til å avdekke og rette opp eventuelt sviktende kvalitet?
Med bakgrunn i analyser og vurderinger som er gjort i emne-, studieprogramrapporter og
fakultetenes egne studiekvalitetsrapporter, vises det hvordan det arbeides systematisk for å heve
kvaliteten i studieprogrammene (vedlegg A4–A8). Spesielt midtveis- og sluttevalueringer av emner er
viktige kilder for å avdekke sviktende kvalitet og gjøre forbedringer. Studentene oppgir ofte at
midtveisevalueringene har stor nytteverdi, da f.eks. endringer i undervisningsopplegget som følge av
deres tilbakemeldinger raskt kan implementeres.
Forhold som avdekkes på sluttevalueringer av emner, vil eventuelt komme senere studentkull til
gode. Fagmiljøene oppfordres til å gå igjennom endringer som er gjennomført i forbindelse med
tidligere evalueringer, og orientere nye kull om dette. Slike orienteringer vil bidra til å gjøre
studentene mere motivert til å delta i evalueringer og annet kvalitetsarbeid, da de selv ser at de har
hatt nytte av dette. Slik sikres et sterkt fokus på kvalitetsperspektivet og motivasjon for deltakelse,
også for studentene.
Alle maler for emne- og studieprogramrapporter vil, når en teknisk løsning er på plass, bli lagt inn i
Canvas, vårt valgte LMS, på en slik måte at de ansvarlige vil få en automatisk påminning når det
nærmer seg tidspunkt for evaluering.
Når det gjelder ph.d.-programmene, heter det at styret har det overordnede ansvaret for disse
(vedlegg A96). Videre heter det at utdanningen organiseres i programmer som forvaltes av
fakultetene. Mye av kvalitetsarbeidet foregår derfor på det enkelte fakultet. Sentralt er det bl.a.
etablert en prosessbeskrivelse for ph.d.-kurs, etablering og gjennomføring (vedlegg A15). Her står det
at det fakultet som arrangerer et kurs, skal sørge for at kurset blir evaluert i forbindelse med
kursavslutningen.
Nord baserer sin kunnskapsinnhenting både fra interne undersøkelser/evalueringer og eksterne
rapporter, som eksempelvis Studiebarometeret, NSDs database og nasjonale undersøkelser av
studieprogram. Eksempelvis nevnes barnevern-, sosionom- og vernepleieutdanningene (BSV).
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Relevante undersøkelser behandles av læringsmiljøutvalget, institusjonens utdanningsutvalg (UU),
lokale utdanningsutvalg på fakultetene og i noen tilfeller også av styret. Slik sikres både forankring og
oppfølging. Noen fakultet skriver i kvalitetsrapporten at kvaliteten i studieprogrammene er sentrale
tema i lærermøter for det enkelte studieprogram. I tillegg tas det bl.a. opp emnevurderinger, innspill
fra studenttillitsvalgte og resultater fra studiebarometeret. Dette er gode innspill for å diskutere
kvaliteten i studieprogrammet, og diskusjoner i møtet resulterer ofte i forslag til forbedringer.
Institusjonen har i forhold til Studiebarometeret, satt en kritisk grense (NOKUTs terskelverdi) for når
fagmiljøene må iverksette tiltak (vedlegg A70).
Gjennom ros og ris-systemet (vedlegg A23) som er beskrevet tidligere, har studentene anledning til å
gi tilbakemelding om forhold som angår deres studiehverdag. En gjenganger gjennom dette systemet
har vært universitetets manglende overholdelse av sensurfrister. Gjennom kartlegging av omfanget,
tydeliggjøring av regelverket og ansvar og en årlig sak i UU, har vi et sterkt fokus på dette området.
I forbindelse med reakkreditering av eksisterende studier eller akkreditering av nye studier, har det
blitt avdekket at enkelte har hatt utfordringer med å fylle kravene til f.eks. internasjonalisering og
studentutveksling. I disse tilfelle har UU vedtatt at studietilbudene kan akkrediteres under
forutsetning av at manglene rettes opp innen en gitt dato. Som eksempel vises det til reakkreditering
av Bachelor i farmasi (vedlegg A81).
Akkrediteringsarbeidet av nye studietilbud har i noen tilfelle avdekket uheldige forhold knyttet til
avtaler om praksis. I ett tilfelle har det vært henvist til intensjonsavtaler, der det viste seg at
samarbeidspartneren ikke kunne tilby det antall praksisplasser som var beskrevet i intensjonsavtalen.
Igangsettingen at studiet ble utsatt i ett år i påvente av formell avtale om gjennomføring av praksis
(vedlegg A82). At veilederkompetansen i praksis ikke har vært i henhold til regelverket, har også blitt
avdekket gjennom kvalitetsarbeidet. Dette førte til utskifting av de veiledere som ikke hadde formell
kompetanse på området, før dette studiet ble akkreditert.
Studiebarometeret 2017 viste at seks studieprogram hadde et resultat som var under NOKUTs
terskelverdi for tilfredsstillende kvalitet. To av studieprogrammene har gjennomgått en større intern
revidering i ettertid. Dette gjelder Erfaringsbasert master i samfunnssikkerhet og kriseledelse og
Bachelor i Nordområdestudier. Når det gjelder førstnevnte studieprogram, som var et samarbeid
mellom tre fakultet, ble det tatt ut av porteføljen for ett studieår og fullstendig omarbeidet.
Ledelsen av studiet hadde tidligere blitt lagt til nytt fagmiljø, med derav endret fakultetstilknytning.
Navn på studiet ble også endret ut fra nytt innhold. Det nye og omarbeidede masterstudiet som nå
heter Master i beredskap og kriseledelse, ble startet opp høst 2018. Fagledelsen følger det nye
omarbeidede studiet nøye, ut fra erfaringer fra forelesere og studentevalueringer (vedlegg A91).
Bachelorprogrammet i nordområdestudier ble høsten 2017 endret fra å tilby 90 studiepoeng i Bodø
og resten som innpassing av studier fra andre, fortrinnsvis russiske universiteter.
Bachelorprogrammet fremstår nå helhetlig og med mulighet for innpassing av emner fra andre
utdanningsinstitusjoner. Dette gir en bedre kontroll på den totale kvaliteten i studieprogrammet.
For andre studieprogram var det spesielt forhold knyttet til studentenes opplevelse av mangel på
medvirkning og påvirkning av egen studiesituasjon som medførte lav score. Fakultetene viser
gjennom fakultetsrapportene at de har iverksatt en rekke tiltak nokså umiddelbart etter at
resultatene forelå, bl.a. har FSH innført faste møter mellom fakultetsledelse og studenttillitsvalgte
(vedlegg A4-A8).
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Årlig styresak om studieportefølje blir behandlet i oktobermøtet, etter at styret først har fått seg
forelagt en sak om foreløpig studieportefølje i junimøtet. I denne prosessen blir institusjonens
studieportefølje gjennomgått først på fakultetsnivå og deretter på sentralt nivå, for å se om den
tilfredsstiller vedtatte kvalitetskrav. Som tidligere nevnt skjer det samme med søknader om nye
studier og ved reakkreditering av eksisterende studieprogram. Studieprogrammene skal bl.a.
vurderes ut fra SEFØ-modellen, der strategi, etterspørsel, faglig og økonomisk bærekraft er viktige
parametere for fortsatt å kunne tilbys ved Nord, eller for å bli vedtatt som nytt studietilbud. I
forbindelse med porteføljearbeidet skjer det et årlig studieplanarbeid. Informasjon og veiledning til
dette arbeidet ligger på egen nettside (vedlegg A83) og det er utarbeidet egen prosessbeskrivelse for
aktivitetene i dette arbeidet (vedlegg A54).
Når det gjelder nytten av å gå igjennom studieprogram ved endringer og reakkreditering, skriver bl.a.
Handelshøgskolen i sin kvalitetsrapport at ved hjelp av interne arbeidsgrupper og bruk av eksternt
panel sikres det at studiene fyller kravene i Studietilsynsforskriften. Dette gjelder både krav til
fagmiljø og større vekt på internasjonalisering. Flere fakultet poengterer rollen til
studieprogramansvarlig når det gjelder å være i dialog med studentene og fange opp sviktende
kvalitet.
Styrets klagenemnd har også en rolle i kvalitetsarbeidet. Klagenemndas behandling av klager fra
studenter har medført presiseringer i interne forskrifter, regelverk og rutiner for å sikre riktig vedtak i
saker. Klagenemnda bidrar til å sikre studenters rettsikkerhet, og er dessuten et viktig organ i
behandlingen av saker omkring mistanke om fusk.

8.2.

Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon

I vedlegg A4-A8 er de fakultetsvise studiekvalitetsrapportene tatt med for å vise fakultetenes
systematiske kvalitetsarbeid på program- og emnenivå.
Vedlegg A70 inneholder prosessbeskrivelse for hvordan fagmiljøene skal følge opp ikke
tilfredsstillende resultater på Studiebarometeret. Her går det fram hvem som har ansvaret og
hvordan igangsatte tiltak skal rapporteres.
Vedlegg A81 viser rektorvedtak i sak om reakkreditering av Bachelor i farmasi. Der framgår det
hvordan studiet ble behandlet to ganger i UU, første gang i 2017, før endelig rektorvedtak ble gjort
2.01.2019. Det var spesielt krav om internasjonalisering og studentutveksling som gjorde at saken ble
sendt tilbake til fakultetet for videre arbeid.
Vedlegg A91 Rektorvedtak fra 27.04.2018, reakkreditering av Master i beredskap og kriseledelse. Her
framgår de endringer som er gjort på studiet og hvorfor en har valgt å organisere det på en ny måte.
Vedlegg A82 inneholder rektorvedtak der Bachelor i paramedisin (paramedic) ble trukket fra lokalt
opptak. Rektorvedtaket viser historikk i saken om akkreditering av studiet, der denne søknaden ble
behandlet to ganger i UU. I rektorvedtaket om trekk av studiet med studiested Namsos, blir dette
grunngitt med risiko for at universitetet ikke klarer å innfri alle kvalitetskrav. I tillegg blir
gjennomføring av første praksisperiode i Trøndelag sett på som utfordrende. Fakultetet skriver at
vurderinger knyttet til kvalitet, i særlig grad gjelder forutsigbar og tilstrekkelig bemanning,
planlegging av praksis høsten 2017, samt administrativ kapasitet for å følge opp studietilbudene.
Vedlegg A83 er en kopi av nettsiden som omhandler studieplanarbeidet. Dette er en omfattende
prosess og mange aktiviteter inngår, som eksempelvis om arbeidet med studieportefølje fram til
styresak, om SEFØ-modellen årshjul, kalender med tidsfrister, bestillingsskjema for emner og
studieprogram i FS (felles studentsystem), flere typer maler etc.
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Vedlegg A84 inneholder et eksempel på arbeidet med å akkreditere nye studier, her gjelder det nytt
studium Bachelor i paramedisin. I første gangs vedtak ble fakultetet bedt om å jobbe videre med
konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling innen en gitt dato, og at dette
oversendes studiedirektør for dokumentasjon.
Vedlegg A96 er Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet og gjelder alle
fire doktorgradene. Forskriften regulerer opptak til, gjennomføring og avslutning av ph.d.utdanningen.
Vedlegg A15 er den prosessbeskrivelsen innen utdanningskvalitet som gjelder etablering og
gjennomføring av ph.d.-kurs. Her inngår fakultetets ansvar for å evaluere forskerkursene de gir.

8.3.

Dokumentasjon

Vedlegg A81:
Vedlegg A82:

Rektorvedtak 02012019 Reakkreditering av Bachelor i farmasi - oppfølging av rektors
vedtak i 2017
Rektorvedtak - Paramedic - Trekk fra lokalt opptak

Vedlegg A83:
Vedlegg A84:

Studieplanarbeid
Rektorvedtak - Akkreditering paramedic

Vedlegg A96:
Vedlegg A91:

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Nord universitet
Rektorvedtak 27042018 Reakkreditering 2018 Master i beredskap og kriseledelse

9. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (6)
9.1.

Redegjørelse

Beskriv hvordan resultater fra kvalitetsarbeidet inngår i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og
strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje
Da styret behandlet sak om portefølje 2018/2019 høsten 2017, var fakultetene fortsatt opptatt med
samordning av portefølje og å lage felles studieplaner, noe som var et uttrykt mål i forbindelse med
fusjonen. I noen tilfeller førte dette til at fagområder ble overflyttet til et annet fakultet. Bortsett fra
fag som venter på nye nasjonale retningslinjer, er de fleste andre fagområder i mål. I denne
prosessen ble resultater fra både Studiebarometeret og tilgjengelig statistikk benyttet som input til
fagmiljøet. Studentevalueringer fikk også påvirkning på arbeidet, samtidig som føringer i henhold til
lov og forskrifter ble styrende. Dette gjelder spesielt krav til studietilbudet og til fagmiljøet.
I forbindelse med studieporteføljen for 2017/2018 (vedlegg A85) ble det besluttet å legge ned noen
fagområder der kvalitetsarbeidet hadde avdekket mangler eller feil. Dette gjaldt eksempelvis
Bachelor i nautikk ved Handelshøgskolen, der nivået på en stor del av foreleserne som kom utenfra,
ikke tilfredsstilte krav til fagmiljø (vedlegg A86). Ut fra samordning av studieplaner og en vurdering av
hvilke studiesteder som kunne tiltrekke seg flest studenter, ble også noen tidligere økonomistudier
lagt ned og erstattet med andre studier. Det å ha et større studentmiljø blir sett på som et
kvalitetskriterium både ut fra mulighet for studentaktiviteter, bedre tilgang på lærer- og/eller
studentledede arbeidsgrupper og miljøfaktorer, som eksempelvis en større samling av studenter på
campus.
I forbindelse med opptak til høsten 2017, ble Bachelor i film og TV-produksjon trukket fra opptaket
og studiet er stanset inntil videre. Ledelsen ved det ansvarlige fakultetet gikk igjennom fagmiljøet og
fant det for svakt mht. akademisk kompetanse. Dette ble gjort som en del av fakultetets
porteføljegjennomgang. Et større arbeid ble satt i gang både for å rekruttere nye ansatte i tillegg til
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en plan for å øke kompetansen i det eksisterende miljø. Kartlegging av aktuell kompetanse knyttet til
andre studier på fakultetet ble også gjennomført. En egen styresak behandler dette studiet (vedlegg
A87). Det blir fortsatt ikke tatt opp nye studenter på bachelorprogrammet, da den nødvendige
faglige kompetansen ennå ikke er på plass.
Ut fra dårlig gjennomstrømning og dårlige resultater, er to nett- og samlingsbaserte
sykepleieutdanninger tatt ut porteføljen (vedlegg A88). Rett etter fusjonen hadde institusjonen tre
nett- og samlingsbaserte sykepleiestudier, i tillegg til ett som ikke ble startet opp med nytt kull fra
høsten 2016. Disse studiene har hatt lav gjennomstrømning og til dels dårlige resultater. To
studieprogram er nå tatt ut av porteføljen, noe som gir flere ressurser til det studiet man valgte å
beholde. I tillegg viser det seg at inntaksnivået har økt på de campusbaserte utdanningene.
Bachelorstudiet i journalistikk hadde ikke opptak høsten 2018, både ut fra lav søkning og
tilbakemeldinger fra studentene på kvalitet og innhold i studiet. Det blir heller ikke opptak på studiet
høsten 2019. En arbeidsgruppe har gått igjennom studiet, og har kommet med et forslag til en
erfaringsbasert mastergrad innen journalistikk og kommunikasjonsarbeid som nå skal etableres.
Studiet planlegges igangsatt høsten 2019. Fremtiden til bachelorstudiet i journalistikk er uavklart.
Både tidligere HiNT og UiN hadde lavere grads studier i sosiologi. Studiet hadde blitt evaluert av
NOKUT og i rapporten som kom i 2018 kom bachelorprogrammet dårlig ut. I tillegg var det sviktende
rekruttering og tilbakemelding fra studenter på liten relevans for arbeidslivet. Studiet ble omarbeidet
til en Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse. Nytt studentkull startet opp i Steinkjer høsten 2018
(vedlegg A89).
Nord hadde et bachelorstudium i Mo i Rana innen informasjonssystemer. Dette studiet hadde svak
søkning og lav gjennomstrømning. I forbindelse med fusjonen ble studiet overtatt av nytt fakultet.
Det ble da gjort omfattende endringer, og studiet som nå heter Bachelor i digital økonomi og
organisasjon ble reakkreditert høsten 2017 (vedlegg A90). Studiet har to fordypninger, henholdsvis
innen økonomi og informasjonssystemer. Søkningen til studiet høsten 2018 var svært
tilfredsstillende.
Fakultetenes kvalitetsrapporter viser at fagmiljøene benytter Studiebarometeret aktivt (vedlegg A4A8). I tillegg benyttes emne- og programevalueringer til å foreta endringer i studieprogrammene, der
fagmiljøet i noen tilfelle, som vist overfor, har lagt om studieprogrammet. SEFØ-benyttes, og det blir
spesielt lagt vekt på etterspørsel og faglig bærekraft. Ett studium som ble fullstendig lagt om i
forbindelse med tilbakemeldinger fra studentene og også fra eksterne interessenter, var det tidligere
nevnte erfaringsbaserte masterstudiet i samfunnssikkerhet og kriseledelse (vedlegg A91).
Det arbeides aktivt med kompetanseheving i fagmiljøene både i forhold til første- og
toppstillingskompetanse (Vedlegg A92). Undervisningen skal være forskningsbasert og fakultetenes
studieportefølje skal ivareta dette kravet. Kompetanseheving er derfor en viktig kvalitetsindikator, og
forventes å fremme kvaliteten på studiene. Prosessen går ikke så fort som ønskelig, og målene for
2018 ble ikke nådd. Andel førstekompetente hadde som mål 62 %, mens universitetet nådde 60,8 %.
Andel toppkompetente økte til 18,3 %, mens målet var på 20 %.
For å kunne tilby lik kvalitet på studietilbudene uavhengig av geografi, benyttes faste lærermøter og
programråd. Noen fagområder har også med studenter i disse møtene. På sikt vil dette gi viktige
innspill til vurderingen av porteføljen også ut fra kvalitet. Noen fakultet ønsker å trekke inn egne
arbeidslivspanel i arbeidet med reakkreditering, for i større grad å få en ekstern vurdering av
innholdet i studieprogrammene
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Fakultetene melder at erfaringer fra kvalitetsarbeidet benyttes til prioritering av hvilke studier som
skal reakkrediteres. Det blir i tillegg sett på gjennomføring og kandidatproduksjon. Rapporter fra DBH
og egenproduserte statistikker benyttes i sterkere grad enn tidligere for å vurdere kvalitet og
mangler eller styrker i porteføljen. I tillegg jobbes det med å forbedre læringsutbytte-beskrivelsene,
ofte i samråd med eksterne parter. Profesjonsstudiene har faste møter med praksisfeltet, og flere
fakultet har planer for, eller har satt i gang arbeidslivspaneler. Her vil det fanges opp om kandidatene
har rett kompetanse, og om institusjonen har de riktige studiene ut fra fagprofil.
Som vist i styresaker om studieportefølje, benytter fakultetene resultater fra kvalitetsarbeidet som
erfaringsbakgrunn for porteføljearbeidet, ved strategiske prioriteringer av ressursbruk, behov for nye
utdanninger eller nedleggelse av eksisterende studieprogram. Arbeidet med utdanningskvalitet har
høy prioritet på fakultetene, og opplæring i roller og ansvarsområder er blitt gjennomført både fra
sentralt hold og internt på det enkelte fakultet. Kvalitetsarbeidet har også ført til vurderinger av
hvilke studieprogram som skal gjennomføres ved hvilke studiesteder, for å sikre tilstrekkelig god
kvalitet og volum i søkningen. Når det gjelder ph.d.-programmene, foregår evalueringen på kursnivå
og endringer på innhold, pensum, læremetoder etc følger ut fra dette. Det er også planer om å
gjennomføre reakkreditering på ett program i året fra og med 2020 etter mal fra NOKUT.
I brukerpanel/programråd sitter det representanter for regionene i tillegg til at Nord universitet har
to Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) som også gir input i forhold til om studieporteføljen
ivaretar behovene til det omkringliggende samfunn og næringsliv (Vedlegg A93).

9.2.

Leseveiledning for vedlagte dokumentasjon

Vedlegg A85 inneholder styresaken om studieportefølje for studieåret 2017/2018. Her framgår det at
det tidligere bachelorstudiet i nautikk ikke vil ha opptak høsten 2017. Studiet ble lagt ned i samme
møte (se protokoll). I vedtaket slås det også fast som prinsipp at det normalt ikke skal være færre
enn 20 studenter på hvert studieprogram.
Vedlegg A86 inneholder NOKUT-rapporten fra september 2017 «Revidering av bachelorstudium i
nautikk, maritim økonomi og ledelse», som inneholder en vurdering av kvaliteten på det
tidligere studiet og som førte til at studiet skal legges ned etter at siste student er ferdig eller at
studieretten har gått ut.
Vedlegg A87 er styresak 23 november 2017 der det redegjøres for hvorfor studiet Bachelor i
film og TV-produksjon må trekkes fra opptaket. Saken inneholder også en vurdering av
fagmiljøet på studiet og planene videre framover.
Vedlegg A88 er styresak fra 25.10.2018, Studieportefølje 2019/2020, der styret vedtok at to
nettbaserte sykepleieutdanninger skulle avsluttes ved to nevnte studiesteder.
Vedlegg A89 er styresak fra 30.10.2017, studieportefølje 2018/2019. Her omhandles bachelor i
sosiologi.
Vedlegg A90 inneholder rektorvedtak fra 1.06.2018 angående reakkreditering av Bachelor i digital
økonomi og organisasjon.
Vedlegg A4-A8 inneholder fakultetenes kvalitetsrapporter for 2017/2018, der det systematiske
kvalitetsarbeidet og eventuelle endringer på studieprogram og portefølje ut fra tilbakemeldinger fra
studenter og eksterne drøftes.
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Vedlegg A91 Rektorvedtak fra 27.04.2018, reakkreditering av Master i beredskap og kriseledelse. Her
framgår de endringer som er gjort på studiet og hvorfor en har valgt å organisere det på en ny måte.
Vedlegg A92 inneholder sak fra styremøte 31 januar 2019 om Status og mål for kompetanseløftet
frem mot 2022. Dette følges opp systematisk av styret 3-4 ganger i året, og kompetanseheving av
ansatte har topp-prioritet av ledelsen ut fra viktigheten av å heve kompetanse på undervisere og
sikre forskningsbasert utdanning.
Vedlegg A93 inneholder mandat for RSA Nordland og RSA Trøndelag (Råd for samarbeid med
arbeidslivet), vedtatt i styremøte i februar 2018. Rådene skal styrke Nord sitt samarbeid med
arbeidslivet i utviklingen av studieporteføljen og bidra til at utviklingen av studieprogrammene og
tilbud innen etter- og videreutdanning (EVU) er tilpasset samfunnets og arbeidslivets behov. RSA skal
også være en arena for informasjonsutveksling mellom partene, og gi råd til ledelsen ved Nord
universitet.
Vedlegg A99 viser prosessbeskrivelse for nedleggelse av studieprogram i studieporteføljen. Hensikten
er å sikre en oppdatert og målrettet studieportefølje.

9.3.

Dokumentasjon
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TILTAK FOR Å STYRKE INTERNASJONALISERING - TILDELING MIDLER FRA
STYRET
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar presentasjon av saken i møtet til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
Prorektor orienterer om saken i møtet.

Fra styresak 13/19
Bakgrunn
I styresak 114/18 Budsjettrammer 2019 og status avsetninger ble rektor bedt om å komme tilbake
med en spesifikasjon av forslag til strategiske tiltak for budsjettåret 2019 innenfor vedtatt ramme på
36,0 MNOK.
Strategiske tiltak budsjettåret 2019
Strategiske tiltak for budsjettåret 2019 er øremerket til konkrete formål i fakultetene/avdelingene,
og midlene skal brukes i løpet av året. Denne rammen ble vedtatt til 36,0 MNOK i styresak 114/18.

Internasjonalisering – student- og ph.d. mobilitet (3 MNOK) Å utvikle Nord universitet til en mer
internasjonal institusjon krever et vesentlig løft for både ansatte og studenter. Et av tiltakene er å
øke studentmobiliteten. I 2018 ble det i delstrategi for internasjonalisering lagt en plan for både
studenter, ansatte og økt internasjonalt samarbeid innen forskning. Fakultetene fikk strategiske
midler for å øke omfanget og kvaliteten av student- og ph.d. mobilitet. Det er godt driv i arbeidet
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med å sikre kvalitativt gode utvekslingsavtaler og å øke omfanget av avtaler. Det jobbes også med å
motivere til mobilitet og å sikre bedre informasjon om mobilitet. Ph.d. - studentene har vist stor
interesse og det er behov for mer ressurser til finansiering av ph.d. -utveksling. Strategiske midler i
2019 vil opprettholde trykket på arbeidet med internasjonalisering.

13/19 Budsjett 2019 - Strategiske midler
Vedtak
Styret vedtar følgende disponering av 36,0 MNOK til strategiske tiltak i 2019:
Oppfølging av handlingsplan forskning - 8,0 MNOK Beholde talenter - 1,5 MNOK
Talentutvikling
- 4,0 MNOK Mentorprogram - 2,5 MNOK Toppforskere
Utdanningskvalitet og internasjonalisering
- 1 MNOK Gjennomføring – analyse og tiltak
- 3 MNOK Internasjonalisering - student- og ph.d. mobilitet
Regionalt samarbeid
- 1,0 MNOK Prosjekt for å fremme og bedre rekruttering av sykepleiere
Strategisk infrastruktur
- 5,0 MNOK Grønn infrastruktur Steinkjer - 10,0 MNOK Blå infrastruktur Bodø
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TILTAK FOR Å STYRKE GJENNOMSTRØMMINGEN PÅ GRADSPROGRAMMER TILDELING MIDLER FRA STYRET
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar presentasjon av saken i møtet til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
Prorektor orienterer om saken i møtet.

Fra styresak 13/19
Bakgrunn
I styresak 114/18 Budsjettrammer 2019 og status avsetninger ble rektor bedt om å komme tilbake
med en spesifikasjon av forslag til strategiske tiltak for budsjettåret 2019 innenfor vedtatt ramme på
36,0 MNOK.
Strategiske tiltak budsjettåret 2019
Strategiske tiltak for budsjettåret 2019 er øremerket til konkrete formål i fakultetene/avdelingene,
og midlene skal brukes i løpet av året. Denne rammen ble vedtatt til 36,0 MNOK i styresak 114/18.
-

Utdanningskvalitet - gjennomføring av studier– analyse og tiltak (1 MNOK) Innen
kvalitetsarbeidet med utdanning er det flere prosesser som forbedrer utdanningskvaliteten.
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Gjennomføring på normert tid er omtrent på landsgjennomsnittet for bachelorstudiene men
langt under for masterstudier (se kvalitetsrapport for utdanning). Forbedringer på dette
områdte vil gi gode resultater både for den enkelte student, universitetet og samfunnet.
Sannsynligvis vil en del tiltak også bidra til bedre trivsel og helse. Det anbefales at det settes
av 1 MNOK for å gjennomføre en grundig analyse med forslag til effektive tiltak for å øke
gjennomføringen. På bakgrunn av dette arbeidet vil aktuelle tiltak særlig rettet mot
masterprogrammer prioriteres.

13/19 Budsjett 2019 - Strategiske midler
Vedtak
Styret vedtar følgende disponering av 36,0 MNOK til strategiske tiltak i 2019:
Oppfølging av handlingsplan forskning - 8,0 MNOK Beholde talenter - 1,5 MNOK
Talentutvikling
- 4,0 MNOK Mentorprogram - 2,5 MNOK Toppforskere
Utdanningskvalitet og internasjonalisering
- 1 MNOK Gjennomføring – analyse og tiltak
- 3 MNOK Internasjonalisering - student- og ph.d. mobilitet
Regionalt samarbeid
- 1,0 MNOK Prosjekt for å fremme og bedre rekruttering av sykepleiere
Strategisk infrastruktur
- 5,0 MNOK Grønn infrastruktur Steinkjer - 10,0 MNOK Blå infrastruktur Bodø
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UNIVERSITETSPEDAGOGIKK - OM ARBEID MED MERITTERINGSORDNING,
DOKUMENTASJON AV KOMPETANSE OG TILBUD OM BASISKURS
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar presentasjon av universitetspedagogikk og merittering til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
Studiedirektør orienterer om saken i møtet.

Vedlegg:
Universitetspedagogikk og merittering – orientering til Utdanningsutvalget 28.02.2019
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Universitetspedagogikk og merittering – orientering til
Utdanningsutvalget 28.02.19
1. Basiskurs
Det er etablert et universitetspedagogisk basiskurs. FLU har ansvaret for dette. I tillegg er
KOLT trukket inn. Kurset er basert på forslag fra universitetspedagogisk arbeidsgruppe 1:
Universitetspedagogikk - basiskurs, 10 stp. har følgende læringsutbytter:
Generell kompetanse
Gjennom basiskurset i universitetspedagogikk skal deltakerne kunne bidra til at Nord
universitetet blir en stadig betre utdanningsinstitusjon gjennom samarbeid, diskusjon og
ledelse av læringsfremmende tiltak.
Kunnskaper
Deltakerne skal ha kunnskap om og kunne anvende begreper, modeller og teori som har
relevans for undervisning, læring og veiledning i høyere utdanning, herunder:
•
•
•

•

Ha kunnskap om pedagogiske teorier og sammenheng mellom teori og praksis i et
læringsfelleskap.
Anvende og begrunne eget lærings- og kunnskapssyn relatert til pedagogisk teori.
Utvikle evne til å ivareta, analysere og kommunisere egne og andres erfaringer samt
relevante forskningsresultater som grunnlag for utvikling av utdanningen og egen
profesjon.
Kjenne til aktuelle nasjonale og lokale styringsdokumenter knyttet til undervisning i
høyere utdanning.

Ferdigheter
Deltakerne skal kunne planlegge og gjennomføre forskningsbasert undervisning og
veiledning på en måte som fremmer studenters læring, individuelt og i samarbeid med
andre, herunder kunne:
•
•
•
•
•
•
•

Velge og begrunne hensiktsmessige læringsaktiviteter, undervisnings- og
vurderingsmetoder i forhold til faglige mål og utdanningsprogram.
Skaffe seg kunnskap om studentenes ulike læringstilnærminger.
Gi gode tilbakemeldinger til studentene som fremmer studentenes læring.
Gjøre bruk av digitale verktøy i planlegging, undervisning og veiledning.
Vurdere og dokumentere resultater fra egen undervisning og veiledning.
Bruke tilbakemelding fra studenter og kolleger til å videreutvikle undervisning og
veiledning.
Analysere og videreutvikle program- og emneplaner.

Kurset gjennomføres på norsk og engelsk. Prioritert målgruppe er nyansatte fagpersoner.

1
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2. Arbeidsgruppe 2 – Annen dokumentasjon, erfaren underviser etc.
Arbeidsgruppens forslag ble godkjent for oppfølging av rektor. Gruppens forslag kan
oppsummeres slik:
•

Ut fra økt vektlegging av fagpersonalets utdanningsfaglige og pedagogiske
kompetanse, herunder kommende endring av forskrift om ansettelse og opprykk i
undervisnings- og forskerstillinger, må det etableres et system for dokumentasjon av
slik kompetanse i form av en utdanningsfaglig CV. CVen skal inneholde
dokumentasjon av relevant erfaring og opplæring, og refleksjonsnotat om egen
praksis som underviser knyttet opp mot erfaring, tilbakemelding og opplæring.

•

Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse vil særlig være viktig for: a) søkere
til fagstillinger, b) nyansatte c) fagpersoner som er inne i et kvalifiseringsløp (1.
amanuensis, dosent, professor) og d) fagpersoner som forbereder seg til å søke
status som fremragende underviser i en meritteringsordning, i tillegg i forbindelse
med dokumentasjon av fagmiljø ved akkreditering/reakkreditering av studieprogram.
Ellers bør alle som ønsker å forbedre sin utdanningsfaglige kompetanse oppfordres til
dokumentasjon og refleksjon.

•

Det utvikles en mal for en utdanningsfaglig CV og etableres en digital løsning på
intranettet for CVen, i avvente av digitale løsninger nasjonalt for pedagogiske
mapper. Det settes i gang piloter med utvikling og bruk av utdanningsfaglig CV i
tilknytning til kvalifiseringsløp ved utvalgte fakulteter.

•

I tillegg til det universitetspedagogiske basiskurset, der nyansatte er prioritert
målgruppe, etableres det et utviklingsprogram for eget fagpersonale som mangler
dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse og som ønsker dette.

•

Det etableres et universitetspedagogisk nettverk bestående av pedagoger med
ansvar for universitetspedagogikk og erfarne didaktikere og undervisere fra de fem
fakultetene (mentorer). Disse skal vurdere dokumentasjon av opparbeidet
universitetspedagogisk kompetanse slik dette vises i den utdanningsfaglige CVen, og
delta som mentorer i det foreslåtte utviklingsprogrammet for pedagogisk
basiskompetanse. Nettverket bør samarbeide tett med KOLT for å ivareta
kompetanse innenfor bruk av IKT i undervisningen. Nettverket vil ellers også ha en
funksjon i en kommende meritteringsordning.

•

Det settes i gang opplæring av de som skal delta i nettverket og det må utvikles
kriterier for vurdering av utdanningsfaglige CVer. Ekstern ekspertise må trekkes inn.

•

Det settes i gang arbeid med å utforme utfyllende bestemmelser for pedagogisk og
utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger ved Nord universitet, i lys av kommende endring i forskrift om
ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
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3. Arbeidsgruppe 3 – Meritteringsordning
Arbeidsgruppens forslag ble godkjent for oppfølging av rektor. Gruppens forslag kan
oppsummeres slik:
•

Det etableres en meritteringsordning ved Nord universitet i løpet av vårsemesteret
2019, slik at det kan gjennomføres en utlysnings- og søknadsrunde i høstsemesteret
samme år. Meritteringsordningen skal styrke verdsettingen av arbeid med
undervisning og studier, og bidra til å utvikle en sterk kultur for undervisnings- og
studiekvalitet ved Nord universitet.

•

Ordningen forbeholdes fagpersoner med førstestillingskompetanse.
Universitetslektorer bør konsentrere seg om å oppnå førstestillingskompetanse før
de eventuelt satser på å bli merittert underviser.

•

Søker må i sin søknad gjøre rede for hvordan hun eller han i egen undervisning og
veiledning systematisk og over tid har arbeidet med utdanningskvalitet for å
fremme studentenes læring, og hvordan søker har bidratt til utvikling av emner og
studieprogram. Søkeren skal reflektere over sine valg av undervisnings- og
vurderingsformer, sett i lys av relevant litteratur og andre kilder. Selve søknadens
lengde bør begrenses, for eksempel til 10 sider. I tillegg til selve søknaden kommer
utdanningsfaglig CV med vedlagt dokumentasjon. Til søknaden skal det også
vedlegges en plan for hva den meritterte underviser skal bidra til i eget fagmiljø.
Planen utarbeides i samråd med nærmeste faglige leder, eventuelt annen leder,
etter dekanens bestemmelse. Det gjennomføres opplæring i skriving av søknader og
utforming av utdanningsfaglig CV høsten 2019 for de som er interessert og som
vurderer å søke status som fremragende underviser.

•

Det etableres et universitetspedagogisk nettverk i tråd med forslag til
Arbeidsgruppe 2. Nettverket må også brukes i veiledning og støtte i forbindelse med
utarbeidelse av søknader om status som fremragende undervisere. Deltakere i
nettverket bør også brukes i vurdering av søkere sammen med andre interne og
eksterne kompetansepersoner, for eksempel fagpersoner fra SFUer, og eksperter
fra andre norske eller nordiske læresteder. Se utdypende omtale av nettverket
nedenfor.

•

Det universitetspedagogiske nettverket skal utvikle forslag til kriterier for vurdering
av søknader i meritteringsordningen. Disse bør ta utgangspunkt i det som allerede
er utviklet av de norske pionerinstitusjonene.

•

Den som får status som fremragende underviser får en lønnsøkning på 50 000 kr i
året og blir medlem av universitetets Pedagogiske Akademi. Medlemmene av
Akademiet skal i samarbeid med det universitetspedagogiske nettverket bidra til
utvikling av en kollegial undervisningskultur ved universitetet, bl.a. ved å delta i
pedagogisk og didaktisk utviklingsarbeid, veiledning av kolleger, og deltakelse i
eksterne samarbeidsprosjekter. Etter hvert som det blir et antall medlemmer av
Akademiet, må forholdet til nettverket vurderes nærmere, herunder om Akademiet
delvis kan erstatte nettverket.
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•

Det settes årlig av midler til Pedagogisk Akademi, bl.a. til deltakelse i konferanser og
seminarer, og til utviklingsprosjekter.

•

Utvikling av meritteringsordningen etableres som et femårig prosjekt. Ordningen
evalueres mot slutten av prosjektperioden. Ordningen er vedtatt nasjonalt, men
gjennomføringen vil i hovedsak være et ansvar som ligger til fakultetene. Det er
avgjørende at det settes inn tilstrekkelig faglig ressursinnsats på det enkelte
fakultet. I fakultetenes handlingsplaner må oppfølging av meritteringsordningen tas
inn.

I oppstarten av meritteringsordningen og generelt i forbindelse med økt satsing på
dokumentert utdanningsfaglig kunnskap og kompetanse er det universitetspedagogiske
nettverket sentralt. Viktige problemstillinger som må avklares i det videre arbeidet er:
•

Vurdere tid og ressurser som må avsettes – faglige ressurser som brukes. Har vi
ressurser og vilje til å gjøre det som er bestemt nasjonalt?

•

Omfang må beskrives og være en del av de involvertes arbeidsplaner (10% stilling +
mer til leder?).

•

Deltakere: En fra hvert fakultet + KOLT (sekretær) + leder av UH-pedagogikk.

•

Oppgaver – mer konkret kan disse være:
• UH-pedagogikk - studiekvalitetstiltak
• Utvikle retningslinjer og kriterier for hva som er likestilt UHpedagogisk basiskurs
• Opplæringsopplegg etter basiskompetanse
• Pådrivere for meritteringsordningen
• Ansvar for å bygge fora (scolarships/community) for diskusjon om
utdanningsfaglig kompetanse
• Opplæring av de som skal søke og veilede disse (en del av dette eller?)

•

Interessant å knytte nettverket til andre institusjoner også. Midler til å skape fora og
aktiviteter internt, og delta i konferanser o.l.

•

Avklare hvilke typer kompetanse som trengs i nettverket.

Det universitetspedagogiske nettverket er etablert og første møte blir 1. mars 2019.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger trådte i kraft første gang
09.02.2006, og ble sist gang oppdatert den 07.01.2016. Senere er det kommet en forskrift om
endring av forskriften; 12.09.2018. Begge forskriftene er vedlagt saken.
Den opprinnelige forskriften er bygd opp med to deler (kapitler) med kriterier for ulike forhold (i
tillegg en tredje del om overgangsordning og ikrafttredelse for endringer innført i 2015);
1. Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger
§ 1.1 Generelt
§ 1.2 Kriterier for ansettelse i stilling som professor
§ 1.3 Kriterier for ansettelse i stilling som dosent
§ 1.4 Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis
§ 1.5 Kriterier for ansettelse i stilling som førstelektor
§ 1.6 Kriterier for ansettelse i stilling som høyskolelektor eller universitetslektor
2. Framgangsmåte og kriterier for opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
§ 2.1 Generelt
§ 2-2 Framgangsmåte og kriterier for opprykk fra stilling som førsteamanuensis eller
høyskoledosent til stilling som professor
§ 2.3 Framgangsmåte og kriterier for opprykk fra stilling som førstelektor til stilling som
dosent
§ 2-4 Framgangsmåte og kriterier for opprykk til stillinger som førsteamanuensis og
førstelektor
§ 2.5 Framgangsmåte og kriterier for opprykk til stilling som høyskolelektor
§ 2.6 Kriterier for ansettelse i stilling som høyskolelektor eller universitetslektor
Av forskriftsendringene i 2018 framkommer følgende kort oppsummert:
§ 1.1 Nytt punkt
§ 1.2 Ny overskrift
§ 1.2 Nytt punkt 3

§ 1.2 Nytt punkt 4
§ 1.4 Ny overskrift
§ 1.2 Nytt punkt 3

«Alle utdanningsinstitusjoner skal utvikle nærmere kriterier for ansattes
utdanningsfaglige kompetanse og hvordan denne skal dokumenteres.»
«Kompetansekrav for ansettelse i stilling som professor»
Omhandler krav om dokumentasjon av kvalitetsutvikling i egen
undervisning og veiledning, bred erfaring med veiledning, deltakelse i
utvikling av utdanningskvalitet
Omhandler krav for ansatte ved universitetsmuseer.
«Kompetansekrav for ansettelse i stilling som førsteamanuensis»
Beskriver hvordan søkere skal bedømmes ikke rangeres på hvorvidt de
oppfyller bestemte krav

Ved utlysing av vitenskapelige stillinger ved Nord universitet skal det alltid være med egen
formulering om pedagogisk basiskompetanse. Standard tekst er pr i dag utformet slik av
Personalavdelingen:
«Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe
seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode»
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I noen tilfeller lykkes ikke rekruttering av vitenskapelige ansatte med førstestillingskompetanse, og
og noen ganger kan det være aktuelt å foreta tilsetting av universitetslektor. Det er viktig at dette er
tydeliggjort ved utlysing av stillingen. Standard tekst er pr i dag utformet slik av Personalavdelingen:
«Det forventes at den som ansettes som universitetslektor, kvalifiserer seg til førstestilling
etter avtale med dekanen».
Både i forhold til pedagogisk basiskompetanse og tilfeller der universitetslektor tilsettes, har
fakultetene ansvaret for å følge opp forholdet overfor egne ansatte.

Vedlegg:
Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (opprinnelig forskrift og sist
endret 01.07.2016)
Forskrift om endring av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (av
12.09.2018)
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➦ Engelsk versjon
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Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisningsog forskerstillinger
Dato
Departement
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Gjelder for
Hjemmel
Kunngjort
Rettet
Korttittel

FOR-2006-02-09-129
Kunnskapsdepartementet
I 2006 hefte 3
09.02.2006
FOR-2016-07-01-867
Norge
LOV-2005-04-01-15-§6-3
14.02.2006
18.09.2015 (§ 2-2)
Forskrift om ansettelse og opprykk

Kapitteloversikt:
Kapittel 1: Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger (§§ 1-1 - 1-7)
Kapittel 2: Framgangsmåte og kriterier for opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (§§ 2-1 - 2-5)
Kapittel 3: Overgangsordning og ikrafttredelse (§§ 3-1 - 3-2)

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler
(universitets- og høyskoleloven) § 6-3 sjette ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII (direktiv 89/48/EØF endret ved direktiv 2001/19/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 20 juni 2007 nr. 686, 13 juli 2007 nr. 907, 23 juli 2010 nr. 1136, 24 mars 2015 nr. 341, 17 aug 2015 nr. 963,
1 juli 2016 nr. 867.
Endres ved forskrift 12 sep 2018 nr. 1322 (i kraft 1 sep 2019).
Rettelser: 16.09.2015 (§ 2-2).

Kapittel 1: Kriterier for ansettelse i undervisnings- og
forskerstillinger
§ 1-1. Generelt
(1) Forskriften fastsetter generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger ved institusjonene
under lov om universiteter og høyskoler. Institusjonene kan fastsette krav for den enkelte stillingstype ut over
disse kravene for hele eller deler av institusjonen. Ved kunngjøring av den enkelte stilling kan det stilles mer
spesifiserte krav. Ansettelsesmyndigheten kan stille krav om at den som blir ansatt, forplikter seg til å
gjennomgå en bestemt opplæring, innen en viss tidsfrist.
(2) Forskriften omfatter stillinger basert både på vitenskapelige og kunstneriske kvalifikasjoner. Fagområder
med undervisningspersonale rekruttert på grunnlag av kunstneriske kvalifikasjoner er følgende:
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a) Utøvende og skapende musikk
b) Teater
c) Opera
d) Ballett
e) Kunst, kunsthåndverk og design
f) Litteratur (Skriveverksted)
g) Arkitektur
h) Film og fjernsyn
i) Fag i lærerutdanningene:
dans
drama/teater
musikk
formgiving, kunst og håndverk.
0 Endret ved forskrift 17 aug 2015 nr. 963 (i kraft 15 sep 2015). Endres ved forskrift 12 sep 2018 nr. 1322 (i kraft 1 sep
2019).

§ 1-2. Kriterier for ansettelse i stilling som professor
(1) Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder
eller
(2) Omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant bredde og
fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå
og
(3) Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og
veiledning.
0 Endres ved forskrift 12 sep 2018 nr. 1322 (i kraft 1 sep 2019).

§ 1-3. Kriterier for ansettelse i stilling som dosent
(1)
a) Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet
b) Dokumentert omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet
c) I tillegg høye kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:
- Ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekt
- Tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
- Omfattende samarbeid med nærings- og samfunnsliv for utvikling av studietilbud og forsknings- og
utviklingsvirksomhet
- Omfattende samarbeid med kulturlivet for utvikling av studietilbud og forsknings- og
utviklingsvirksomhet
- Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra nærings- og samfunnsliv
- Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra kulturlivet
- Oppbygging av vitenskapelige samlinger
og
(2) Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og
veiledning.
0 Endret ved forskrift 13 juli 2007 nr. 907.

§ 1-4. Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis
(1) Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med
norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang
og kvalitet
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eller
(2) Gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde eller
dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig
fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen
og
(3) Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og
veiledning.
0 Endres ved forskrift 12 sep 2018 nr. 1322 (i kraft 1 sep 2019).

§ 1-5. Kriterier for ansettelse i stilling som førstelektor
(1) Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde
og nivå for en doktorgradsavhandling
eller
(2) Dokumentert omfattende kunstnerisk utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og
nivå for en doktorgradsavhandling
og
(3) Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt
og
(4) Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og
veiledning.
§ 1-6. Kriterier for ansettelse i stilling som høyskolelektor eller universitetslektor
(1)
a) Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende
b) Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant
yrkespraksis
eller
(2)
a) Dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid av et visst omfang
b) Utdanning på høyeste nivå på kunstområdet fra Norge eller likeverdig utdanning fra utlandet eller
tilsvarende dokumenterte kunnskaper
og
(3) Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og
veiledning.
§ 1-7. Kriterier for ansettelse i stilling som høyskolelærer
(1)
a) Fire års høyere utdanning, av disse minst to år innenfor det fagområdet vedkommende skal undervise
b) Relevant yrkespraksis
eller
(2) Tre-fire års høyere utdanning med en viss spesialisering på kunstområdet eller tilsvarende dokumenterte
kunnskaper
og
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(3) Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og
veiledning.

Kapittel 2: Framgangsmåte og kriterier for opprykk i
undervisnings- og forskerstillinger
§ 2-1. Generelt
Opprykk kan bare søkes ved egen institusjon, og søknad skal sendes institusjonen. Ved opprykk gjelder krav
fastsatt med hjemmel i § 1-1 til § 1-7. Institusjonene kan selv bestemme at bedømmelser foretatt av sakkyndige
komiteer opprettet av andre institusjoner kan legges til grunn for institusjonens vurdering av opprykk.
0 Tilføyd ved forskrift 17 aug 2015 nr. 963 (i kraft 15 sep 2015).

§ 2-2. Framgangsmåte og kriterier for opprykk fra stilling som førsteamanuensis eller høyskoledosent til
stilling som professor
(1) Førsteamanuenser og høyskoledosenter som har tiltrådt fast stilling eller åremålsstilling ved statlige
universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler under lov om universiteter og høyskoler, kan søke om
opprykk til professor på grunnlag av kompetanseerklæring etter reglene i denne forskriften. Ved private
institusjoner under lov om universiteter og høyskoler avgjør styret om førsteamanuenser som har tiltrådt fast
stilling eller åremålsstilling, kan søke om opprykk til professor på grunnlag av kompetanseerklæring etter
reglene i denne forskriften. Førsteamanuenser og høyskoledosenter med minst halv stilling kommer inn under
ordningen. Opprykk etter disse reglene er personlig og får ingen konsekvenser for stillingsinnehaverens
arbeidsoppgaver. Førsteamanuensis ansatt i åremål på innstegvilkår kan ikke søke om opprykk.
(2) Det kan bare søkes om opprykk innenfor det fag søkeren er ansatt. Med fag menes her de fag eller emner
som kan inngå i de grader institusjonene kan tildele, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-3 (1) og (2).
(3) Det er ikke anledning til å søke om opprykk til professor i forbindelse med søknad på undervisnings- og
forskerstilling på lavere nivå.
(4) Søknad med vedlegg sendes i fem eksemplarer.
a) Vitenskapelige arbeider sendes i fem eksemplarer, jf. (5) a).
b) Kunstneriske arbeider i gjengivelse leveres i fem eksemplarer så sant dette ikke går utover kvaliteten i det
materialet som leveres. Søkeren selv avgjør om deler av dokumentasjonen bare kan leveres i ett
eksemplar. Originalverk framstilles for bedømmelseskomiteen etter nærmere avtale.
Dersom institusjonene setter søknadsfrister, kan det ikke sendes inn dokumentasjon etter at denne har gått
ut. Dersom institusjonene ikke har fastsatt søknadsfrister, kan det ikke ettersendes dokumentasjon etter at
søknaden er sendt inn
(5) Bedømmelsen skal skje på grunnlag av dokumentert vitenskapelig eller kunstnerisk kompetanse.
a) For dokumentasjon av vitenskapelig kompetanse er det anledning til å levere inntil 15 vitenskapelige
arbeider.
b) For dokumentasjon av skapende og utøvende kunstnerisk kompetanse er det anledning til å levere inntil
15 kunstneriske arbeider eller publikasjoner.
Dokumentasjonen kan bl.a. bestå av
- kunstneriske originalarbeider,
- gjengivelse av kunstnerisk arbeid, for eksempel fotografier, audiovisuelle opptak eller liknende,
- publikasjoner basert på søkerens skapende og utøvende virksomhet,
- dokumentasjon av konserter, utstillinger, forestillinger, oppsettinger ved for eksempel program,
katalog, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner,
- kunstneriske priser, innkjøp og oppdrag.
Søkeren skal i tillegg levere en fullstendig liste over alle publikasjoner eller annen dokumenterbar
virksomhet som påberopes som grunnlag for bedømmelsen. Listen kan være kommentert.
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(6) Førsteamanuenser eller høyskoledosenter som ikke har vært bedømt for professorkompetanse ved egen
institusjon i løpet av de siste to år, kan kreve å få sin kompetanse bedømt. Hvis det i løpet av de siste to år har
vært utlyst professorstilling i vedkommendes spesialitet ved egen institusjon, gjelder toårsregelen fra
søknadsfristen for den utlyste stillingen.
Dersom institusjonen har fastsatt søknadsfrist, gjelder toårsgrensen fra dette tidspunkt, selv om søkeren
trekker sin søknad. Dersom institusjonen ikke har fastsatt søknadsfrist, gjelder toårsgrensen fra søknaden er
mottatt, selv om søkeren trekker sin søknad.
(7) Bedømmelsen foretas av en bedømmelseskomité innenfor søkerens fagområde. Komiteen nedsettes av styret
eller det organ styret delegerer til.
(8) Den enkelte komite består av minst tre personer med professorkompetanse eller tilsvarende kompetanse på
søkernes fagområde. Styret ved institusjonen, eller det organ styret delegerer til, utpeker en leder for
bedømmelseskomiteen blant komiteens medlemmer. Så langt det er mulig, og på de fagområder det er naturlig,
skal komiteen ha et medlem fra et annet land. Bare ett medlem av bedømmelseskomiteen kan være fra søkerens
egen institusjon, og vedkommende kan ikke være leder av komiteen. Begge kjønn skal om mulig være
representert i komiteen.
(9) Søknaden bør være endelig avgjort innen ett år. Denne fristen kan bare fravikes dersom det foreligger
spesielle grunner som gjør det nødvendig å utsette søknadsbehandlingen.
(10) Bedømmelseskomiteen skal legge kriteriene for ansettelse som professor i § 1-1 og § 1-2 til grunn ved
bedømmelsen.
Av bedømmelseskomiteens tilråding må det framgå på hvilket grunnlag søkeren erklæres kompetent med
henvisning til den dokumentasjonen som er nevnt under (5). Kompetansen skal knyttes til det fagområdet
vedkommende er ansatt i, jf. (2).
Når en komité avgir kompetanseerklæring, skal den alltid angi på hvilket fagområde og eventuelt i hvilken
spesialitet søkeren anses å ha professorkompetanse. Uttalelsen skal alltid gi uttrykk for om
kompetanseerklæringen er enstemmig og utvilsom.
(11) Førsteamanuenser eller høyskoledosenter som er erklært professorkompetente ved egen institusjon i løpet
av de siste seks år før søknadstidspunktet, kan søke om opprykk til professor, jf. (2). Søknadsfrist kan fastsettes
av institusjonen. Dersom det foreligger en enstemmig erklæring om utvilsom kompetanse, kan opprykk gis. Det
samme gjelder der institusjonen har besluttet at også bedømmelser foretatt av andre institusjoner skal kunne
legges til grunn for vurdering av opprykk, jf. § 2-1.
(12) Bedømmelseskomiteens vurdering sendes til søkeren så snart den foreligger. Det er ikke adgang til å
påklage de sakkyndiges uttalelse, men søkeren kan komme med innsigelser mot saksbehandlingen eller
merknader til de sakkyndiges uttalelse innen to uker etter at uttalelsen er sendt til søkeren. Merknader til de
sakkyndiges uttalelse legges fram for bedømmelseskomiteen for eventuell tilleggsuttalelse før det treffes vedtak.
(13) På grunnlag av bedømmelseskomiteens vurdering og eventuelle innsigelser og tilleggsmerknader fatter
institusjonens ansettelsesmyndighet for professorer, vedtak om godkjennelse av bedømmelsen, og tildeler
opprykk på grunnlag av denne.
Bedømmelseskomiteen må enstemmig erklære søkeren utvilsomt professorkompetent for at opprykk skal
gis. Departementet kan gi nærmere regler om saksbehandlingen.
(14) Opprykk både etter (11) og (13) gjelder fra søknadsfrist dersom dette er fastsatt og fra søknaden er mottatt,
dersom det ikke foreligger søknadsfrist.
0 Endret ved forskrifter 23 juli 2010 nr. 1136, 24 mars 2015 nr. 341, 17 aug 2015 nr. 963 (i kraft 15 sep 2015, tidligere § 2-1).

§ 2-3. Framgangsmåte og kriterier for opprykk fra stilling som førstelektor til stilling som dosent
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(1) Førstelektorer som har tiltrådt fast stilling eller åremålsstilling ved statlige universiteter, vitenskapelige
høyskoler og høyskoler under lov om universiteter og høyskoler, kan søke om opprykk til dosent etter reglene i
denne forskriften. Ved private institusjoner under lov om universiteter og høyskoler avgjør styret om
førstelektorer som har tiltrådt fast stilling eller åremålsstilling, kan søke om opprykk til dosent etter reglene i
denne forskriften. Førstelektorer med minst halv stilling kommer inn under ordningen. Opprykk etter disse
reglene er personlig og får ingen konsekvenser for stillingsinnehaverens arbeidsoppgaver.
(2) Det kan bare søkes om opprykk innenfor det fag søkeren er ansatt. Med fag menes her de fag eller emner
som kan inngå i de grader institusjonene kan tildele, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-3 (1) og (2).
(3) Det er ikke anledning til å søke om opprykk til dosent i forbindelse med søknad på undervisnings- og
forskerstilling på lavere nivå.
(4) Søknad med vedlegg sendes i fem eksemplarer.
Skriftlige arbeider og annen skriftlig eller digital dokumentasjon av kvalifikasjoner sendes i fem
eksemplarer.
Det er ikke anledning for søker til å sende inn eller anmelde arbeider etter at søknaden er innlevert, men
sakkyndig utvalg kan be om ytterligere dokumentasjon.
(5) Bedømmelsen skal skje på grunnlag av dokumentert kompetanse innenfor forsknings- og utviklingsarbeid
rettet mot yrkesfeltet og pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet, jf. § 1-1 og § 1-3.
Det er anledning til å levere inntil 15 skriftlige arbeider.
Søkere skal i tillegg levere en fullstendig liste over alle publikasjoner eller annen dokumenterbar
virksomhet som påberopes som grunnlag for bedømmelsen. Listen kan være kommentert.
(6) Førstelektor som ikke har vært bedømt for dosentkompetanse i løpet av de siste to år ved egen institusjon,
kan kreve å få sin kompetanse bedømt.
(7) Søkers institusjon har ansvaret for søknadsbehandlingen. Bedømmelsen foretas av et sakkyndig utvalg som
består av tre medlemmer med ett medlem fra universitet eller vitenskapelig høyskole med professorkompetanse
på søkers fagområde og to medlemmer med dosentkompetanse eller tilsvarende kompetanse på søkers
fagområde. Styret avgjør om det selv eller eventuelt annet ansettelsesorgan for dosentstillinger skal oppnevne
medlemmene i sakkyndig utvalg. Styret eller eventuelt annet ansettelsesorgan for dosentstillinger kan oppnevne
en eller flere spesialsakkyndige. Sakkyndig utvalg kan også selv be om at det oppnevnes spesialsakkyndige.
Styret eller eventuelt annet ansettelsesorgan for dosentstillinger utpeker en leder for utvalget blant medlemmene
i utvalget. Når det er mulig, og på de fagområder det er naturlig, skal ett medlem av sakkyndig utvalg være fra
et annet land. Bare ett medlem av sakkyndig utvalg kan være fra søkers egen institusjon, og vedkommende kan
ikke inneha ledervervet. Begge kjønn skal om mulig være representert i sakkyndig utvalg.
(8) Søknaden bør være endelig avgjort innen ett år etter at søker har innlevert all nødvendig dokumentasjon av
kvalifikasjoner som påberopes i søknaden. Denne fristen kan bare fravikes dersom det foreligger spesielle
grunner som gjør det nødvendig å utsette søknadsbehandlingen.
(9) Sakkyndig utvalg skal legge kriteriene for ansettelse som dosent i § 1-1 og § 1-3 til grunn ved bedømmelsen.
Av tilrådingen fra sakkyndig utvalg må det framgå på hvilket grunnlag søkeren erklæres kompetent med
henvisning til den dokumentasjonen som er nevnt under (5). Kompetansen skal knyttes til det fagområdet
vedkommende er ansatt i, jf. (2).
Når et utvalg avgir kompetanseerklæring, skal det alltid angi på hvilket fagområde og eventuelt i hvilken
spesialitet søkeren anses å ha dosentkompetanse. Uttalelsen skal alltid gi uttrykk for om kompetanseerklæringen
er enstemmig og utvilsom.
(10) Førstelektor som ved søknad på stilling som dosent ved egen institusjon har fått enstemmig erklæring om
utvilsom kompetanse som dosent på det fagområdet vedkommende er ansatt, kan gis opprykk.
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(11) Sakkyndig utvalgs vurdering av den enkelte søker sendes til vedkommende så snart den foreligger. Det er
ikke adgang til å påklage de sakkyndiges uttalelse, men søkeren kan komme med innsigelser mot
saksbehandlingen eller merknader til de sakkyndiges uttalelse innen to uker etter at uttalelsen er sendt til
søkeren. Merknader til de sakkyndiges uttalelse legges fram for sakkyndig utvalg for eventuell tilleggsuttalelse
før det treffes vedtak. På grunnlag av sakkyndig utvalgs vurdering og eventuelle innsigelser og
tilleggsmerknader fatter ansettelsesorganet for dosentstillinger vedtak om opprykk kan gis. Melding om
vedtaket sendes til søkeren.
Det sakkyndige utvalget må erklære søkeren dosentkompetent enstemmig og utvilsomt for at opprykk skal
gis. Departementet kan gi nærmere regler om saksbehandlingen.
(12) Opprykk både etter (10) og (11) gis virkning fra den første dag i måneden etter at søknaden om opprykk er
innlevert til søkers institusjon.
0 Tilføyd ved forskrift 20 juni 2007 nr. 686, endret ved forskrift 17 aug 2015 nr. 963 (i kraft 15 sep 2015, tidligere § 2-2).

§ 2-4. Framgangsmåte og kriterier for opprykk til stillinger som førsteamanuensis og førstelektor
(1) Ansatte amanuenser, høyskolelektorer og universitetslektorer som har tiltrådt fast stilling eller
åremålsstilling ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler kan søke om opprykk til stilling som
førsteamanuensis eller førstelektor. Amanuenser, høyskolelektorer og universitetslektorer med minst halv
stilling kommer inn under ordningen. Opprykk er personlig og får ingen konsekvenser for stillingsinnehaverens
arbeidsoppgaver.
(2) Det kan bare søkes om opprykk innenfor det fagområdet søkeren er ansatt.
(3) Ved søknad om opprykk til førsteamanuensis skal søkeren legge ved en beskrivelse av sin vitenskapelige
eller kunstneriske produksjon og omtale inntil 15 arbeider som vedkommende særlig vil skal legges til grunn for
den sakkyndige vurderingen. Søknaden må inneholde curriculum vitae og eventuell publikasjonsliste.
Ved søknad om opprykk til førstelektor skal søkeren legge ved nødvendig dokumentasjon for den
sakkyndige vurderingen. Søknaden må inneholde curriculum vitae.
(4) Institusjonens styre avgjør om det selv eller underordnet ansettelsesmyndighet skal oppnevne sakkyndig
utvalg. Utvalget skal bestå av tre medlemmer. Minst en av de sakkyndige må ha kompetanse over
førstestillingsnivå. De øvrige må minst ha førsteamanuensiskompetanse når det foreligger søknad om opprykk
til førsteamanuensis, og minst førstestillingskompetanse når det foreligger søknad om opprykk til førstelektor.
Ved søknad om opprykk til førsteamanuensis må minst ett av medlemmene i utvalget være ansatt i et fagmiljø
som har fått ansvar for doktorgradsutdanning. Dette kan fravikes for sakkyndig utvalg som skal behandle
søknad om opprykk på grunnlag av kunstneriske kvalifikasjoner. Bare en av de sakkyndige kan komme fra den
institusjonen søkeren er ansatt ved, og vedkommende kan ikke inneha ledervervet i bedømmingskomiteen.
Begge kjønn skal om mulig være representert i utvalget. De sakkyndige kan i spesielle tilfeller be
spesialsakkyndige om å uttale seg om deler av det materialet som er sendt inn.
(5) Sakkyndig utvalg skal legge kriteriene for ansettelse som førsteamanuensis eller førstelektor i § 1-1 og § 1-4
eller § 1-5 til grunn for vurderingen.
(6) Den sakkyndige uttalelsen sendes til søkeren så snart den foreligger. Det er ikke adgang til å påklage de
sakkyndiges uttalelse, men søkeren kan komme med merknader til uttalelsen før det tas endelig avgjørelse.
Eventuelle merknader som må foreligge innen to uker etter at uttalelsen er sendt til søkeren, vedlegges saken.
(7) På grunnlag av sakkyndig utvalgs vurdering og eventuelle innsigelser og tilleggsmerknader fatter
ansettelsesorganet vedtak om opprykk kan gis. De sakkyndige må enstemmig erklære søkeren kompetent for at
opprykk skal gis. Melding om vedtaket sendes til søkeren.
(8) Opprykk gis med virkning fra den første dag i måneden etter at søknaden er innlevert, eller fra
tiltredelsestidspunktet.
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For søker som gis opprykk til førsteamanuensis på grunnlag av oppnådd doktorgrad, og der institusjonen
ikke stiller tilleggskrav til stillingen, kan opprykk gis med virkning fra den første dag i måneden etter at
doktorgradsavhandlingen er innlevert til bedømmelse. Dette må dokumenteres. Søknad om opprykk kan først
innleveres når søker har fått melding om oppnådd doktorgrad.
(9) Blir søknaden avslått på grunn av manglende kvalifikasjoner, kan ny søknad om opprykk tidligst sendes inn
to år etter at det er gitt melding om avslag.
0 Endret ved forskrifter 20 juni 2007 nr. 686 (tidligere § 2-2), 17 aug 2015 nr. 963 (i kraft 15 sep 2015, tidligere § 2-3), 1 juli
2016 nr. 867.

§ 2-5. Framgangsmåte og kriterier for opprykk til stilling som høyskolelektor
(1) Ansatte høyskolelærere ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler kan søke om opprykk til
høyskolelektor.
(2) Ved søknad om opprykk fra høyskolelærer som ikke fyller kriteriene under § 1-1 og § 1-6, oppnevnes to
sakkyndige til å vurdere søknaden. Ingen av de sakkyndige kan være knyttet til institusjonen. Styret avgjør om
det selv eller underordnet ansettelsesmyndighet skal oppnevne sakkyndig utvalg.
(3) Den sakkyndige uttalelsen sendes til søkeren så snart den foreligger. Det er ikke adgang til å påklage de
sakkyndiges uttalelse, men søkeren kan komme med merknader til uttalelsen før det tas endelig avgjørelse.
Eventuelle merknader som må foreligge innen to uker etter at uttalelsen er sendt til søkeren, vedlegges saken.
(4) De sakkyndige må enstemmig erklære søkeren kompetent for at opprykk skal gis. Administrasjonen tildeler
opprykk på grunnlag av uttalelsen fra de sakkyndige.
Ved søknad om opprykk fra høyskolelærer som fyller kriteriene under § 1-1 og § 1-6, tildeler
administrasjonen opprykk uten sakkyndig vurdering.
(5) Opprykk gis med virkning fra den første dag i måneden etter at søknaden er innlevert.
(6) Blir søknaden avslått på grunn av manglende kvalifikasjoner, kan ny søknad om opprykk tidligst sendes inn
to år etter at det er gitt melding om avslag.
0 Endret ved forskrifter 20 juni 2007 nr. 686 (tidligere § 2-3), 17 aug 2015 nr. 963 (i kraft 15 sep 2015, tidligere § 2-4).

Kapittel 3: Overgangsordning og ikrafttredelse
0 Endret ved forskrift 17 aug 2015 nr. 963 (i kraft 15 sep 2015).

§ 3-1. Overgangsordning
Ansatte om har søkt om opprykk innen 15. september 2015 får søknaden vurdert etter denne forskriften slik
den lød før 15. september 2015.
0 Tilføyd ved forskrift 17 aug 2015 nr. 963 (i kraft 15 sep 2015).

§ 3-2. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks.
0 Endret ved forskrift 17 aug 2015 nr. 963 (i kraft 15 sep 2015, tidligere § 3-1).
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➦ Gå til opprinnelig kunngjort versjon

Forskrift om endring i forskrift om ansettelse og
opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
Dato
Departement
Ikrafttredelse
Endrer
Gjelder for
Hjemmel
Kunngjort
Korttittel

FOR-2018-09-12-1322
Kunnskapsdepartementet
01.09.2019
FOR-2006-02-09-129
Norge
LOV-2005-04-01-15-§6-3
14.09.2018 kl. 13.15
Endr. i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Kapitteloversikt:
I
I

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 12. september 2018 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler
(universitets- og høyskoleloven) § 6-3 sjette ledd.

I
I forskrift 9. februar 2006 nr. 129 om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger gjøres
følgende endringer:
§ 1-1 første ledd nytt siste punktum skal lyde:
Alle utdanningsinstitusjoner skal utvikle nærmere kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse og
hvordan denne skal dokumenteres.
§ 1-2 overskriften strykes. Ny overskrift skal lyde:
Kompetansekrav for ansettelse i stilling som professor
Tredje ledd ledd strykes. Nytt tredje ledd skal lyde:
(3) I tillegg til de krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og
høyskolenivå som er gitt til stilling som førsteamanuensis, skal det dokumenteres:
– Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
– Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå
– Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.
Nytt fjerde ledd skal lyde
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(4) For ansatte ved universitetsmuseer kan institusjonen bestemme at museal formidlingskompetanse skal erstatte
utdanningsfaglig kompetanse. For de som ansettes, men ikke for de som gis opprykk, på grunnlag av utøvende
kunstnerisk kompetanse, kan kunstnerisk formidlingskompetanse erstatte utdanningsfaglig kompetanse.
Institusjonen kan fastsette krav til utdanningsfaglig kompetanse som må erverves etter ansettelsen. Institusjonen
fastsetter også kriterier for vurdering og dokumentasjon av kunstnerisk- og museal formidlingskompetanse.
§ 1-4 overskriften strykes. Ny overskrift skal lyde:
Kompetansekrav for ansettelse i stilling som førsteamanuensis
Mellom andre og tredje ledd strykes: og.
Tredje ledd strykes. Nytt tredje ledd ledd skal lyde:
(3) Søkere skal bedømmes, men ikke rangeres, på om de oppfyller følgende krav:
Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktiske undervisning, og opparbeidet
grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og
veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå).
Ferdighetene skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling som vurderes ved institusjonene.
De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.
Institusjonene kan etter § 1-1 fastsette høyere krav og bestemme at disse skal gjelde i bedømming og rangering av
søkere.

I
Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. september 2019.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-12-1322

2/2

ringssystem - Evaluation Kit til bruk ved blant annet emneevalueringer ol - 16/02152-34 Evalueringssystem - Evaluation Kit til bruk ved blant annet emneevalueringer ol : Evalueringssystem - Evaluation Kit til bruk ved blant annet emneevalueringer ol

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/02152-34
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
28.02.2019

EVALUERINGSSYSTEM - EVALUATION KIT TIL BRUK VED BLANT ANNET
EMNEEVALUERINGER OL
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar presentasjon av evalueringssystem i møtet til orientering.
Saksframstilling
Bakgrunn
Prorektor og studiedirektør orienterer om saken i møtet.

Vedlegg:
EK by WTM flyer
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EvaluationKIT
by Watermark

TM

A comprehensive solution for course
evaluation and institutional surveys
Student feedback made simple
EvaluationKIT by Watermark™ streamlines the process of capturing student
feedback across your institution. Through a central system with automated,
information-rich reporting, you can ensure that faculty and administrators
have access to the data they need to monitor quality and make timely,
actionable decisions to improve teaching and learning.
Centralized management
Easily create standardized processes and survey instruments to
ensure that data collection is consistent across your institution and
over time, while allowing departments and faculty to directly manage
key tasks and tailor inputs to their needs.

Higher response rates
Increase engagement among students and faculty with features
designed to make the process easy and intuitive. Seamless, automatic
notifications from your LMS and fully responsive design make it simple
for students to complete their surveys using any device. Integrated
access provides analytics and reporting directly within the LMS to keep
your faculty connected and engaged with the process.

“

We’ve achieved record-level
response rates, which would
not have been possible
without their efficient and
attentive customer support.
With EvaluationKIT by
Watermark in place, we are
able to conduct and report on

Powerful reporting

multiple course evaluation

Quickly access the data you need to answer big-picture questions,
inform planning and accreditation efforts, and manage quality at all
levels of your institution. Provide your administrators and faculty with
valuable real-time reporting to inform needs at every level and track
long-term trends with longitudinal reporting.

projects efficiently.

”

Angela Carlson-Bancroft, Ed.S.
Emerson College

EvaluationKIT by Watermark makes it easy to:
Engage students and faculty in meaningful
evaluation of teaching and learning

Simplify survey processes for team-taught
and cross-listed courses

Design custom surveys and allow departments
and faculty to add their own questions

Integrate your system with Canvas, Blackboard,
Brightspace, Moodle, and more

Boost response rates to ensure broad
participation and meaningful data

Get your course evaluation and survey
system up and running in just a few days
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Fully aligned to your
institution’s needs
Integration with all your campus systems
We know your course evaluation and institutional survey processes can’t exist
in a vacuum. That’s why we’ve developed turnkey integrations with all standard
LMS and SIS systems that provide seamless user access and utilize key data
across your campus systems.

“

EvaluationKIT by
Watermark was
instrumental in assisting
with our move to
online over five years
ago and has been
a great fit with our
institution’s needs ever
since. EvaluationKIT’s
integrated solution with
our LMS is seamless
and made for an easy

”

transition.
Project dashboards enable instructors to design surveys and monitor student response rates from
one central location within the LMS.

Kathleen Morley, Ph.D.
Baylor University

Easy automation

Service you can rely on

Trusted hosting & security

Automate many aspects of the survey
process to streamline your efforts. Control
the timing of survey availability at the
course level and sync with your enrollment
add/drops in real time. Schedule
automated notifications and reminders
within your LMS and create one-click
emails to ensure that students can quickly
complete surveys and faculty can view
reports as soon as they are available.

Our expert customer experience staff is
here to support you with best practices
to ensure the success of your process.
From onboarding, to instructor-led training
sessions, to our online Help Center packed
with articles and video tutorials, to our
day-to-day operational support, our team
is here to help you meet your goals.

Data security and privacy are core to
our systems and processes. Our cloudbased, hosted solution ensures that your
system is accessible and performs as you
expect, during peak times and throughout
the year. Our solution has been built to
address the needs of institutions both big
and small, ensuring that your valuable
data remains secure.

About us
Watermark’s mission is to put better data into the hands of administrators, faculty, and learners everywhere in order to
empower them to connect information and gain insights into learning which will drive meaningful improvements. Through its
innovative educational intelligence platform, Watermark supports institutions in developing an intentional approach to learning
and development based on data they can trust. For more information, visit www.watermarkinsights.com.
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REGNSKAP - UTDANNINGSUTVALGET 2018
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar vedlagte oversikt over bokførte kostnader for Utdanningsutvalget i
2018 til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
Totalt bokførte kostnader for Utdanningsutvalget i 2018 var på kr 89 438,I oversikten fremgår fordeling på konto slik:

