Møtebok: Utdanningsutvalget (18.01.2018)

Utdanningsutvalget
Dato:

01.18.2018

Sted:

Skype?

Notat:

Saksliste
Vedtakssaker
61/18 Godkjenning av innkalling til møte 18. januar og saksliste

3

62/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 6. desember 2017

4

63/18 Godkjenning av protokoll postmøte Utdanningsutvalget 19. desember 2017

17

64/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 10. januar 2018

20

65/18 Regelverk for beregning av snitt og poengsum for master - og påbygningsstudier på høyere grads nivå.
30
66/18 Akkreditering nye studieprogram 2018 - (opprinnelig 2017) Master i regnskap og revisjon

34

67/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie

142

68/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i beredskap og kriseledelse (tidligere Master i
samfunnssikkerhet og kriseledelse)

385

69/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Årsstudium i musikk

437

70/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i musikk, faglærerutdanning

493

71/18 Plan for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord universitet - plan for 2018

558

Orienteringssaker
1/18 Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis ved Nord universitet, avklaring fra KD

571

61/18 Godkjenning av innkalling til møte 18. januar og saksliste - 16/00945-94 Godkjenning av innkalling til møte 18. januar og saksliste : Godkjenning av innkalling til møte 18. januar og saksliste

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/00945-94
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
18.01.2018

GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 18. JANUAR OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 18. januar og saksliste.

62/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 6. desember 2017 - 16/00945-95 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 6. desember 2017 : Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 6. desember 2017

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/00945-95
Klikk her for å skrive inn tekst.
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
18.01.2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 6.
DESEMBER 2017
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 6. desember 2017.

Vedlegg:
Protokoll møte i Utdanningsutvalget 6. desember 2017

62/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 6. desember 2017 - 16/00945-95 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 6. desember 2017 : Utkast Protokoll Utdanningsutvalget 061217

MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

06.12.2017 kl. 11:00-16:00
Bodø
16/00945

Tilstede:

Hanne Solheim Hansen (leder)
Hugo Nordseth (prodekans FSV)
Marit Bjørnevik (prodekan FBA)
Levi Gårseth-Nesbakk (prodekan HHN), skype
Jan Georg Gulstad (Studentparlamentet ved Nord universitet)
Truls Skoglund Hammer (Studentparlamentet ved Nord universitet)
Vilde Grini (Studentparlamentet ved Nord universitet

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Egil Solli (prodekan FLU)
Karl Kristian Kroken (Studentparlamentet ved Nord universitet)
Tone Iren Holmen (Studentparlamentet ved Nord universitet)
Ove Voldseth (observatør FLU)
Lars Gunnar Liljefjell (observatør FSH)
Geir Tveide (observatør FSV)
Ellen Sirnes (observatør HHN)

Andre:

Jan Atle Toska (studiedirektør)
Margrethe Mørkved Solli (sakbehandler, observatør)
Anne-Lovise Reiche (saksbehandler, bisekretær)
Monica Brobakk (observatør, internasjonalt kontor)
Berit Eliassen (observatør, universitetsbiblioteket) fra kl 13.00
Trine Åsheim Bernhardsen (observatør, FBA)
Runi Hagen (saksbehandler), skype
Siri Gro Steinnes (saksbehandler), skype
Vegard Sellæg Brende, skype, sak 49/17
Charlotta Langejan, skype, sak 49/17
Stein Rodahl, skype, sak 49/17
Astrid Helland, skype, sak 50/17
Magnus Ressem, skype, sak 51/17
Håvard Sørli, skype, sak 52 og 54/17
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Protokollfører:

Alf Magne Jacobsen

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
46/17

16/0094583

Godkjenning av innkalling til møte 6. desember og saksliste

3

47/17

16/0094584

Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 26.
oktober 2017

3

48/17

16/0117333

Møteplan for Utdanningsutvalget vårsemesteret 2018

4

Akkreditering av nye studieprogram - Bachelor i trening og
treningsledelse og Årsstudium i trening og treningsledelse

4

49/17 17/03810-3
50/17

17/0120419

Reakkreditering 2017 - Årsstudium i husdyrvelferd og
Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon

5

51/17

17/0120418

Reakkreditering 2017 - Bachelor i internasjonal
markedsføring

6

52/17

17/0120421

Reakkreditering 2017 - Bachelor i 3D art, animasjon og VFX

8

53/17

17/0120420

Reakkreditering 2017 - Bachelor i spill og
opplevelsesteknologi

9

54/17

17/0120422

Reakkreditering 2017 - Bachelor i film og TV produksjon

10

Orienteringssaker

Sted, 06.12.2017

møteleder
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Innledning
Møtet ble innledet med en presentasjon om akkrediteringer ved prorektor Hanne Solheim
Hansen. Det ble videre åpnet for diskusjon i utvalget om akkreditering, utfordringer i forhold
til dette og hvor Utdanningsutvalget skal legge «lista» for å godkjenne søknader.

46/17 Godkjenning av innkalling til møte 6. desember og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
06.12.2017

Saknr
46/17

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 6. desember 2017 og saksliste.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 6. desember 2017 og saksliste.

47/17 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 26. oktober
2017
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
06.12.2017

Saknr
47/17

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 26. oktober 2017.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
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Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 26. oktober 2017.

48/17 Møteplan for Utdanningsutvalget vårsemesteret 2018
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
06.12.2017

Saknr
48/17

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for våren 2018:
Januar: torsdag 18. januar, skype, innkalling sendt
Februar: torsdag 27. februar, fysisk møte i Stjørdal
April: tirsdag 10. april, skype - møte
Juni: tirsdag 5. juni, fysisk møte i Bodø

Møtebehandling
Planlagt møte 15. desember 2017 utsettes til 10. januar 2018 grunnet for knapp tid til
saksbehandling. Foreslått møte i april flyttes til onsdag 11. april.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget vedtar følgende møteplan for våren 2018:
Januar: onsdag 10. januar, skype
Januar: torsdag 18. januar, skype, innkalling sendt
Februar: tirsdag 27. februar, fysisk møte i Stjørdal
April: onsdag 11. april, skype - møte
Juni: tirsdag 5. juni, fysisk møte i Bodø

49/17 Akkreditering av nye studieprogram - Bachelor i trening og
treningsledelse og Årsstudium i trening og treningsledelse
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
06.12.2017

Saknr
49/17

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forhold ivaretas før saken oversendes til rektor
(dvs at akkrediteringssøknaden med tilhørende dokumentasjon oppdateres):
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a. Det må beskrives eventuelle opptakskvoter eller eventuelle behov for unntak fra
opptaksforskriften.
b. Det må utarbeides studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser på engelsk for
emner som undervises på engelsk.
c. Læringsutbyttet for studieprogrammet må tas med i søknaden, og det må
redegjøres
for hvordan læringsutbyttet er i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring (NKR).
d. Det må lages og kommuniseres ett navn på norsk (Bachelor i… og Årsstudium i….)
e. Det må inngås forpliktende avtale med Setanta angående kjøp av
undervisningstjenester og eventuelt annet faglig bidrag.
f. Det må gis begrunnelse for stabilt fagmiljø med riktig kompetanse over tid, dette
gjelder spesielt eksternt fagmiljø og er avhengig av avtale med Setanta.
2. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (akkrediterer) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Bachelor i trening og treningsledelse og Årsstudium i
trening og treningsledelse under forutsetning av at punkt 1, 3, 4 og 5 innfris.
3. Studieprogrambeskrivelse og øvrige emnebeskrivelser på engelsk må ferdigstilles innen 1.
februar 2018 (publiseringsfristen).
4. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen 30.
juni 2018, og det må begrunnes at ordningene for studentutveksling er faglig relevante og at
utveksling kan innpasses.
5. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse som er en felles utfordring for
hele Nord universitet.

Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Siri Gro Steinnes.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Saken sendes tilbake til fakultetet. Ny revidert søknad kan behandles i Utdanningsutvalget
den 18. januar 2018.
Det betyr at studiet utlyses på lokalt opptak 2018.

50/17 Reakkreditering 2017 - Årsstudium i husdyrvelferd og Bachelor i
husdyrfag - velferd og produksjon
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
06.12.2017

5

Saknr
50/17

62/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 6. desember 2017 - 16/00945-95 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 6. desember 2017 : Utkast Protokoll Utdanningsutvalget 061217

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Årsstudium i husdyrvelferd og Bachelor i husdyrbruk –
velferd og produksjon under forutsetning av at punkt 2 og 3 innfris.
2. Rektor ber fakultetet om at konkrete avtaler om internasjonal studentutveksling
inngås innen 30. juni 2018, og oversendes studiedirektøren for dokumentasjon.
3. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.

Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Anne-Lovise Reiche.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Årsstudium i husdyrvelferd og Bachelor i husdyrbruk –
velferd og produksjon under forutsetning av at punkt 2 og 3 innfris.
2. Rektor ber fakultetet om at konkrete avtaler om internasjonal studentutveksling
inngås innen 30. juni 2018, og oversendes studiedirektøren for dokumentasjon.
3. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.

51/17 Reakkreditering 2017 - Bachelor i internasjonal markedsføring
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
06.12.2017

Forslag til vedtak:
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Saknr
51/17
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1. Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forhold ivaretas før saken oversendes til
rektor (dvs at reakkrediteringssøknaden med tilhørende dokumentasjon oppdateres):
a. Begrunnelse for studietilbudets kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid må utdypes.
b. Fagmiljøets forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid må utdypes.
c. Det må beskrives hvordan nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk
er relevante for studietilbudet.
2. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Bachelor i internasjonal
markedsføring under forutsetning av at punkt 1, 3 og 4 følges opp.
3. Innen oppstart av kullet høst 2019 - vår 2022 skal det gjøres tiltak som eventuelt
inkluderer organisering av studieprogrammet, som sikrer at kravene til
førstestillingskompetanse i alle sentrale deler av programmet imøtekommes.
4. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.

Møtebehandling
Saken ble presentert av saksbehandler Anne-Lovise Reiche i møtet. Fakultetet er i prosess
med ny skriving av søknad og skal være ferdig med denne til 20. januar 2018.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forhold ivaretas før saken oversendes til
rektor (dvs at reakkrediteringssøknaden med tilhørende dokumentasjon oppdateres):
a. Begrunnelse for studietilbudets kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid må utdypes.
b. Fagmiljøets forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid må utdypes.
c. Det må beskrives hvordan nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk
er relevante for studietilbudet.
2. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Bachelor i internasjonal
markedsføring under forutsetning av at punkt 1, 3 og 4 følges opp.
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3. Innen oppstart av kullet høst 2019 - vår 2022 skal det gjøres tiltak som eventuelt
inkluderer organisering av studieprogrammet, som sikrer at kravene til
førstestillingskompetanse i alle sentrale deler av programmet imøtekommes.
4. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.

52/17 Reakkreditering 2017 - Bachelor i 3D art, animasjon og VFX
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
06.12.2017

Saknr
52/17

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forhold ivaretas før saken oversendes til
rektor (dvs at studieplanen oppdateres).
a. Det må avklares om en eventuell endring i opptakskrav skal gjøres, når
vurderingene fra KD er kjent.
2. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner studieplan for bachelor i 3D art,
Animation and VFX (reakkreditering) under forutsetning av at pkt 3-9 oppfylles.
3. Studieplan med emnebeskrivelser må foreligge på norsk innen 1. februar.
4. Læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå må formuleres som kvalifikasjoner.
5. Pensumlister må kompletteres innen 1. februar.
6. Det må begrunnes hvorfor innholdet i den internasjonale utvekslingen er faglig
relevant.
7. Ny avtale om utveksling med Breda University of Applied Sciences må foreligge innen
30. juni 2018.
8. Fagmiljøets størrelse og kompetanse, må opp på et tilfredsstillende nivå innen den
30. juni 2019.
9. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.

Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Runi Hagen. Punktene 1, 3 og 7 i forslag til
vedtak tas ut.
Votering
Enstemmig
Vedtak
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1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner studieplan for bachelor i 3D art,
Animation and VFX (reakkreditering) under forutsetning av at pkt 2-6 oppfylles.
2. Læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå må formuleres som kvalifikasjoner.
3. Pensumlister må kompletteres innen 1. februar.
4. Det må begrunnes hvorfor innholdet i den internasjonale utvekslingen er faglig
relevant.
5. Fagmiljøets størrelse og kompetanse, må opp på et tilfredsstillende nivå innen den
30. juni 2019.
6. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.

53/17 Reakkreditering 2017 - Bachelor i spill og opplevelsesteknologi
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
06.12.2017

Saknr
53/17

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forhold ivaretas før saken oversendes til
rektor (dvs at studieplanen og reakkrediteringssøknaden oppdateres).
a. Det må avklares om en eventuell endring i opptakskrav skal gjøres, når
vurderingene fra KD er kjent.
b. Det må gis en begrunnelse for at fagmiljøets størrelse er tilpasset antall
studenter og den undervisning og veiledning og FoU/KU som er tilknyttet
studietilbudet.
2. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner studieplan for bachelor i Spill og
opplevelsesteknologi (reakkreditering) under forutsetning av at punkt 3-8 oppfylles.
3. Studieplan med emnebeskrivelser må foreligge på norsk innen 1. februar.
4. Læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå må formuleres som kvalifikasjoner.
5. Pensumlister må kompletteres innen 1. februar.
6. Ny avtale om utveksling med Breda University of Applied Sciences må foreligge innen
30. juni 2018.
7. Fagmiljøets kompetanse må opp på et tilfredsstillende nivå, herunder
førstestillingskompetanse i studiets definerte sentrale deler, innen den 30. juni 2018.
8. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.

Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Runi Hagen. Punktene 1a, 3 og 6 i forslag til
vedtak tas ut. Begrunnelse i henhold til nytt punkt 1 a ferdigstilles innen 20. januar 2018.
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Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forhold ivaretas før saken oversendes til
rektor (dvs at studieplanen og reakkrediteringssøknaden oppdateres).
a. Det må gis en begrunnelse for at fagmiljøets størrelse er tilpasset antall
studenter og den undervisning og veiledning og FoU/KU som er tilknyttet
studietilbudet.
2. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner studieplan for bachelor i Spill og
opplevelsesteknologi (reakkreditering) under forutsetning av at punkt 3-6 oppfylles.
3. Læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå må formuleres som kvalifikasjoner.
4. Pensumlister må kompletteres innen 1. februar.
5. Fagmiljøets kompetanse må opp på et tilfredsstillende nivå, herunder
førstestillingskompetanse i studiets definerte sentrale deler, innen den 30. juni 2019.
6. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.

54/17 Reakkreditering 2017 - Bachelor i film og TV produksjon
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
06.12.2017

Saknr
54/17

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forhold ivaretas før saken oversendes til
rektor (dvs at studieplanen oppdateres).
a. Det må avklares om en eventuell endring i opptakskrav skal gjøres, når
vurderingene fra KD er kjent.
2. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner studieplan for bachelor i Film and
TV Production (reakkreditering) under forutsetning av at punkt 3-9 innfris.
3. Studieplan med emnebeskrivelser må foreligge på norsk innen 1. februar.
4. Læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå må formuleres som kvalifikasjoner.
5. Pensumlister må kompletteres innen 1. februar.
6. Det må begrunnes hvorfor innholdet i den internasjonale utvekslingen er faglig
relevant.
7. Ny avtale om utveksling med Breda University of Applied Sciences må foreligge innen
30. juni 2018.
8. Fagmiljøets størrelse og kompetanse, må opp på et tilfredsstillende nivå innen den
30. juni 2019.
9. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.
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Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av saksbehandler Runi Hagen. Punktene 1, 3 og 7 i forslag til
vedtak tas ut.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner studieplan for bachelor i Film and
TV Production (reakkreditering) under forutsetning av at punkt 2-6 innfris.
2. Læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå må formuleres som kvalifikasjoner.
3. Pensumlister må kompletteres innen 1. februar.
4. Det må begrunnes hvorfor innholdet i den internasjonale utvekslingen er faglig
relevant.
5. Fagmiljøets størrelse og kompetanse, må opp på et tilfredsstillende nivå innen den
30. juni 2019.
6. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.
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62/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 6. desember 2017 - 16/00945-95 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 6. desember 2017 : Utkast Protokoll Utdanningsutvalget 061217
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63/18 Godkjenning av protokoll postmøte Utdanningsutvalget 19. desember 2017 - 16/00945-97 Godkjenning av protokoll postmøte Utdanningsutvalget 19. desember 2017 : Godkjenning av protokoll postmøte Utdanningsutvalget 19. desember 2017

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/00945-97
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
18.01.2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL POSTMØTE UTDANNINGSUTVALGET 19.
DESEMBER 2017
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra postmøte Utdanningsutvalget 19. desember
2017.

Vedlegg:
Protokoll postmøte Utdanningsutvalget 19. desember 2017.

63/18 Godkjenning av protokoll postmøte Utdanningsutvalget 19. desember 2017 - 16/00945-97 Godkjenning av protokoll postmøte Utdanningsutvalget 19. desember 2017 : Protokoll Utdanningsutvalget 19.12.2017

MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

19.12.2017 kl. 15.00 til 20.12.2017 kl. 14.00
POSTMØTE
16/00945

Tilstede:

Saken sendt pr. e-post til alle medlemmer i Utdanningsutvalget.

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:
Andre:
Protokollfører:

Alf Magne Jacobsen

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
55/17

15/0528112

Studiekalender for studieåret 2018-2019

Orienteringssaker

Sted, 19.12.2017

møteleder

1

2
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55/17 Studiekalender for studieåret 2018-2019
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
19.12.2017
19.12.2017

Saknr
55/17
55/17

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta framlagte studiekalender for studieåret 20182019.

Møtebehandling
Saken ble sendt pr. e-post til samtlige medlemmer i Utdanningsutvalget den 19.12.2017 kl.
15.00, og det ble bedt om tilbakemelding på e-post innen 201.12.2017 dersom noen hadde
innsigelser til saken slik den forelå. Det ble ikke mottatt noen innsigelser til saken.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta framlagte studiekalender for studieåret 20182019.

2

64/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 10. januar 2018 - 16/00945-96 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 10. januar 2018 : Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 10. januar 2018

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/00945-96
Klikk her for å skrive inn tekst.
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
18.01.2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 10.
JANUAR 2018
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 10. januar 2018.

Vedlegg:
Protokoll Utdanningsutvalgets møte 10. januar 2018

64/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 10. januar 2018 - 16/00945-96 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 10. januar 2018 : Utkast Protokoll Utdanningsutvalget 10.01.2018

MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

10.01.2018 kl. 9:00
Skype-møte
16/00945

Tilstede:

Hanne Solheim Hansen (leder)
Tove Sagnes (prodekan FSH)
Egil Solli (prodekan FLU)
Hugo Nordseth (prodekans FSV)
Marit Bjørnevik (prodekan FBA)
Levi Gårseth-Nesbakk (prodekan HHN)
Jan Georg Gulstad (Studentparlamentet ved Nord universitet)
Truls Skoglund Hammer (Studentparlamentet ved Nord universitet)
Vilde Grini (Studentparlamentet ved Nord universitet)
Karl Kristian Kroken (Studentparlamentet ved Nord universitet)

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Berit Eliassen (observatør, universitetsbiblioteket)
Trine Åsheim Bernhardsen (observatør, FBA)
Tone Iren Holmen (Studentparlamentet ved Nord universitet)
Ove Voldseth (observatør FLU)
Lars Gunnar Liljefjell (observatør FSH)
Geir Tveide (observatør FSV)

Andre:

Jan Atle Toska (studiedirektør)
Margrethe Mørkved Solli (sakbehandler, observatør)
Anne-Lovise Reiche (saksbehandler, bisekretær)
Monica Brobakk (observatør, internasjonalt kontor)
Ellen Sirnes (observatør HHN)
Nina Andreassen
Kirsten Synnøve Gustad Fossan (saksbehandler)
Astrid Kjærefjord Gaustad
Thorbjørn Aakre
Anneke Sijtske Leenheer
Mildrid Synnøve Pedersen
Øyvind Hansen
Siri Gro Steinnes
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Protokollfører:

Alf Magne Jacobsen

SAKSKART

Side

Vedtakssaker
56/17

16/0094591

Godkjenning av innkalling til møte 10. januar 2018 og
saksliste

3

57/17

17/0120431

Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i
økonomi og ledelse

4

58/17

17/0120430

Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Årsstudium i
økonomi og ledelse

5

59/17

17/0120432

Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i
regnskap

6

Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i digital
økonomi og organisasjon (opprinnelig Bachelor i
informasjonsteknologi)

7

17/0120460/17
28
Orienteringssaker

Sted, 10.01.2018

møteleder

2
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56/17 Godkjenning av innkalling til møte 10. januar 2018 og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
10.01.2018

Saknr
56/17

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 10. januar 2018 og saksliste.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 10. januar 2018 og saksliste.
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57/17 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i økonomi og
ledelse
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
10.01.2018

Saknr
57/17

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner
(reakkrediterer) studieplan med tilhørende dokumentasjon for Bachelor i økonomi og
ledelse under forutsetning av at punkt 2, 3 og 4 innfris.
2. Fakultetet må legge til rette for at det kan tilbys minst ett valgemne til på
studiestedene Steinkjer og Mo, slik at det blir et reelt valg for studentene.
3. Det må på sikt legges til rette for å kunne ta imot internasjonale studenter på
Steinkjer og Mo ved å tilby emner på engelsk også her.
4. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet

Møtebehandling
Etter diskusjon i utvalget var det enighet om at punkt 2 og 3 i forslag til vedtak skulle strykes
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan
med tilhørende dokumentasjon for Bachelor i økonomi og ledelse under
forutsetning av at punkt 2 innfris.
2. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles
utfordring for hele Nord universitet.
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58/17 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Årsstudium i økonomi og
ledelse
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
10.01.2018

Saknr
58/17

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Årsstudium i økonomi og ledelse under forutsetning av
at punkt 2 innfris.
2. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan
med tilhørende dokumentasjon for Årsstudium i økonomi og ledelse under
forutsetning av at punkt 2 innfris.
2. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles
utfordring for hele Nord universitet
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59/17 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i regnskap
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
10.01.2018

Saknr
59/17

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner
(reakkrediterer) studieplan med tilhørende dokumentasjon for Bachelor i regnskap
under forutsetning av at punkt 2 og 3 innfris.
2. Alle emnebeskrivelser må foreligge også på engelsk og ferdigstilles innen 1. februar
2018 (publiseringsfrist)
3. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet

Møtebehandling
Etter diskusjon i utvalget var det enighet om at punkt 2 i forslag til vedtak strykes.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner
(reakkrediterer) studieplan med tilhørende dokumentasjon for Bachelor i
regnskap under forutsetning av at punkt 2 innfris.
2. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles
utfordring for hele Nord universitet.
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60/17 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i digital økonomi og
organisasjon (opprinnelig Bachelor i informasjonsteknologi)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
10.01.2018

Saknr
60/17

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forhold ivaretas før saken oversendes til
rektor (dvs. at søknaden oppdateres).
a. Det må tas en faglig vurdering på hvorvidt begrepet ‘digital økonomi’ skal
innarbeides i læringsutbyttene på studieprogramnivå
b. Det bør fremkomme tydeligere i søknaden hvordan dette studiet skiller seg fra
studier i digital økonomi ved andre utdanningsinstitusjoner.
c. Det må beskrives og begrunnes en relevant kobling til forskning for IKT-delen
av studiet.
2. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Bachelor i digital økonomi og organisasjon under
forutsetning av at punkt 3 til 9 innfris.
3. Studieprogrambeskrivelse og øvrige emnebeskrivelser på engelsk må ferdigstilles
innen 1. februar 2018 (publiseringsfristen).
4. Det bør i videre studieplanarbeid etterstrebes en større grad av variasjon i
vurderingsordning.
5. Ny avtale med Deakin University må ettersendes så snart den er signert, og senest
innen 30. juni 2018.
6. Arbeidet med å få på plass konkrete avtaler om internasjonal studentutveksling som i
større grad favner den digitale delen av studiet, og ikke bare økonomi og ledelse, må
videreføres. Det må på sikt legges til rette for å kunne ta imot internasjonale studenter
på Mo.
7. Det forutsettes at fakultetet igangsetter rekruttering av nødvendig kompetanse, slik at
denne er på plass innen utgangen av studieåret 2018.
8. Det forutsettes at de faglige møtepunktene som beskrevet i søknaden videreføres,
slik at forskerkompetanse innenfor fagområde bidrar inn i utforming, utvikling og
undervisning på emnenivå. I de tilfeller førstestillingskompetansen innehas av en
foreleser på et annet studiested, skal denne bidra med sin kompetanse på de øvrige
studiesteder.
9. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.

Møtebehandling
Etter diskusjon i utvalget var det enighet om følgende endringer i forslag til vedtak: under 1
nytt punkt b, under 3 ny tidsfrist 1. februar 2019, punkt 6 strykes, punkt 7, siste del av
setning strykes.
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Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forhold ivaretas før saken oversendes til
rektor (dvs. at søknaden oppdateres).
a. Det må tas en faglig vurdering på hvorvidt begrepet ‘digital økonomi’ skal
innarbeides i læringsutbyttene på studieprogramnivå
b. Studiets innhold og innretning (profil) bør beskrives tydeligere.
c. Det må beskrives og begrunnes en relevant kobling til forskning for IKT-delen
av studiet.
2. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Bachelor i digital økonomi og organisasjon under
forutsetning av at punkt 3 til 8 innfris.
3. Studieprogrambeskrivelse og øvrige emnebeskrivelser på engelsk må ferdigstilles
innen 1. februar 2019.
4. Det bør i videre studieplanarbeid etterstrebes en større grad av variasjon i
vurderingsordning.
5. Ny avtale med Deakin University må ettersendes så snart den er signert, og senest
innen 30. juni 2018.
6. Det forutsettes at fakultetet igangsetter rekruttering av nødvendig kompetanse.
7. Det forutsettes at de faglige møtepunktene som beskrevet i søknaden videreføres,
slik at forskerkompetanse innenfor fagområde bidrar inn i utforming, utvikling og
undervisning på emnenivå. I de tilfeller førstestillingskompetansen innehas av en
foreleser på et annet studiested, skal denne bidra med sin kompetanse på de øvrige
studiesteder.
8. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.
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65/18 Regelverk for beregning av snitt og poengsum for master - og påbygningsstudier på høyere grads nivå. - 18/00230-3 Regelverk for beregning av snitt og poengsum for master - og påbygningsstudier på høyere grads nivå. :

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

udier på høyere grads nivå. - 18/00230-3 Regelverk for beregning av snitt og poengsum for master - og påbygningsstudier på høyere grads nivå. : Regelverk for beregning av snitt og poengsum for master - og påbygningsstudier på høyere grads nivå.

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

18/00230-3
Klikk her for å skrive inn tekst.
Siv-Anita Eriksen Molid

Saksgang

Møtedato
18.01.2018

REGELVERK FOR BEREGNING AV SNITT OG POENGSUM FOR MASTER - OG
PÅBYGNINGSSTUDIER PÅ HØYERE GRADS NIVÅ.
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende regelverk for beregning av snitt
og studiepoeng for master- og påbyggingsstudier på høyere grads nivå:
Omregningstabell - tabellen benyttes til utregning av C i snitt, og rangering av søkere
der høyere utdanning er opptaksgrunnlag
Bokstavkarakter Tallkarakterer Gir følgene
tallverdi
A
1,0 - 2,0
5
B
2,1 - 2,5
4
C
2,6 - 2,8
3
D
2,9 - 3,2
2
E
3,3 - 4,0
1
F= ikke bestått.
Bestått/godkjent = C-3
For mastergrader er det faglige kravet C i snitt 3,0 eller 2,7.
2. Omregningstabellen tas i bruk for opptak til høst 2018.
3. Når forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet senere revideres tas
bestemmelsen inn i forskriftens paragraf § 4-4. Rangeringsregelverk

udier på høyere grads nivå. - 18/00230-3 Regelverk for beregning av snitt og poengsum for master - og påbygningsstudier på høyere grads nivå. : Regelverk for beregning av snitt og poengsum for master - og påbygningsstudier på høyere grads nivå.

Saksframstilling
Opptakskontoret ønsker at følgende tabell blir tatt i bruk ved Nord universitet fra opptaket
høsten 2018. For søkere med bokstavkarakterer benyttes flg. omregningsskala som grunnlag
for utregning av vektet gjennomsnitt: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. «Bestått» gis tallverdi 3. For
søkere som har karakteren «Bestått» i 50 % eller mer av studiepoengene som inngår i
beregningsgrunnlaget, fastsettes vektet gjennomsnittskarakter etter en skjønnsmessig
vurdering.
Omregningstabell
Bokstavkarakter Tallkarakterer Gir følgene
tallverdi
A
1,0 - 2,0
5
B
2,1 - 2,5
4
C
2,6 - 2,8
3
D
2,9 - 3,2
2
E
3,3 - 4,0
1
F= ikke bestått.
Bestått/godkjent = C-3
For mastergrader er det faglige kravet C i snitt 3,0 eller 2,7 (der søkere bare har tall
karakterer og 1,0 har høyest verdi)
C i snittet beregnes av alle emner med bokstavkarakterer med vekting ut fra emnes omfang i
studiepoeng. Snittet beregnes til nærmeste hele tall med 2 desimaler etter ordinære
avrundingsregler.
I tilfeller der søker har en blanding av gamle karakterskalaer som ikke kan omgjøres jf.
Tabell. Skal det gjøres en helhetlig vurdering av karakterene for å se om søkeren oppnår C i
snitt, og søker vurderes opp om andre søkere med poengsum.
Utregning av vektet karakterpoeng
For hvert emne som inngår i opptaksgrunnlaget blir talverdien ganget med tallet på
studiepoengene og det summeres. Denne summen blir delt på totalt antall studiepoeng, og
resultatet blir beregnet med tre desimaler. Dette er det vektet gjennomsnittet. For å finne
karaktersummen må det vektete karaktersnittet ganges med 10.

Eksempel på utregning av konkurransepoeng
Bokstavkarakterer
Tallverdi
A
B
C
D
E
B
SUM

5
4
3
2
1
4

Studiepoeng
20
40
40
30
30
20
180

Tallverdi x
studiepoeng
100
160
120
60
40
80
550

udier på høyere grads nivå. - 18/00230-3 Regelverk for beregning av snitt og poengsum for master - og påbygningsstudier på høyere grads nivå. : Regelverk for beregning av snitt og poengsum for master - og påbygningsstudier på høyere grads nivå.

Karaktersnitt: = 550/180 = 3,055 (3,05) i snitt.
Karakterpoengsum: = 3,055 x 10 = 30,55
Konkurransepoengene blir da 30,55
Rangering
Rangeringsgrunnlag for mastergrader og videreutdanning er den utdanningen som gjør
søkeren kvalifisert for opptak (opptaksgrunnlaget), samt eventuelle tilleggspoeng.
Karakterpoengene regnes ut på bakgrunn av vektet snitt som inngår i karaktergrunnlaget til
studiet, med mindre annet er fastsatt i studieplanen.
Der det er fasttatt i studieplanen kan søkere få tilleggspoeng for høyere utdanning utover
opptaksgrunnlaget. Der praksis er en del av opptakskravet kan det beregnes få tilleggspoeng
for relevant praksis utover opptaksgrunnlaget.
Her er et eksempel på hvordan konkurransepoengsummen kan utregnes
Poengtype
Forklaring
+ karakterpoeng
Vektet karaktersnitt x 10 (maksimalt 50 poeng)
+ tilleggspoeng
1 poeng pr 30 studiepoeng Maksimalt 4 poeng
+ Praksispoeng
2 poeng pr. 12.mnd Maksimalt 6 poeng
= Konkurransepoengsum
Dersom tilleggspoeng for praksis eller høyere utdanning skal telle med i rangeringen til et
studium må det gå frem av studieplanen.
Bakgrunn
Da Nord universitetet ble dannet ble omregningstabellen fra tall til bokstaver og bokstaver til
tall tatt ut fra de lokale forskriftene. Nord universitet har derfor ikke nedfelt i forskriftene
hvilken tabell som skal benyttet til rangering av søkere til Master - og påbygningsstudier på
høyere grads nivå, der bachelor eller annen 3-årig utdanning utgjør opptaksgrunnlaget.

m 2018 - (opprinnelig 2017) Master i regnskap og revisjon - 17/03810-5 Akkreditering nye studieprogram 2018 - (opprinnelig 2017) Master i regnskap og revisjon : Akkreditering nye studieprogram 2018 - (opprinnelig 2017) Master i regnskap og revisjon

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

17/03810-5
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen/ Kirsten Synnøve Gustad Fossan
Møtedato
18.01.2018

AKKREDITERING NYE STUDIEPROGRAM 2018 - (OPPRINNELIG 2017) MASTER I
REGNSKAP OG REVISJON
Forslag til vedtak:
1. Skriv inn forslag til vedtak Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner
(akkrediterer) studieplan med tilhørende dokumentasjon for Master i regnskap og
revisjon under forutsetning av at punkt 2 og 3 innfris.
2. Det må tas en ny gjennomgang av læringsutbyttebeskrivelsene da disse er for lite
fagspesifikke, særlig under kategoriene ferdigheter og generell kompetanse.
3. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29.
desember 2016), samt egen plan for reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29.
desember 2016).
I følge planen for akkreditering i 2017 inngår Master i regnskap og revisjon.
Nedenfor er studiemodell samt kort om overordnet bilde av programmene.
Studiemodell for Master i regnskap og revisjon (MRR)
1.semester

Innovasjon og
endringsprosesser
(7,5 sp)

Selskapsrett
(7,5 sp)

Regnskapsteori og
rammebetingelser
(7,5 sp)

Revisjonsteori
og standarder
(7,5 sp)

2.semester

Skatt og avgift
(7,5 sp)

Valgemne 1 –
Videregående
finansregnskapsanalys
e
(7,5 sp)

Internasjonale
regnskapsstandarder
og analyse
(7,5 sp)

Fordypning i
revisjon
(7,5 sp)

3.semester

Forskningsmetode
(7,5 sp)

Verdsettelse og
Valgemne 2 –
lønnsomhetsanalyse
Strategisk analyse
(7,5 sp)
(7,5 sp)
Masteroppgave i regnskap og revisjon
(30 sp)

4.semester

Valgemne 3 –
Praktisk revisjon
(7,5 sp)

Studieprogrammet er utarbeidet i samsvar med retningslinjer/ krav gitt av NRØA (Nasjonalt
råd for økonomisk-administrativ utdanning), og er et råd under universitets og
høgskolerådet. Ved HHN har det vært tilbudt bachelorgrad med en gitt fagkombinasjon som
har tilfredsstilt kravet til autorisasjon som revisor. Autorisasjonskravene er nå under endring
og det vil nå kreves en Master i regnskap og revisjon (i tillegg til 3 års praksis) for å kunne
søke om autorisasjon som revisor. Med bakgrunn i dette ble det besluttet å avslutte tilbud
om bachelorprogram innen revisjon og i stedet utarbeide et tilbud som oppfyller de nye
kravene.
Kravene for å bli autorisert revisor er enda ikke formelt vedtatt og studieprogrammet er
bygget rundt en ramme som forventes å bli de nye føringene.
Master i regnskap og revisjon er et samlingsbasert heltidsstudium på 120 studiepoeng og
tilbys i Bodø.
Studieprogrammet består av 97,5 studiepoeng med obligatoriske emner fordelt på 10 emner
inkludert masteroppgave på 30 studiepoeng. Resterende 35 studiepoeng består av 3
valgemner på 7,5 studiepoeng hver. Det vil bli lagt opp til noen anbefalte valgemner, hvor av
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disse studentene må velge en av Videregående finansregnskapsanalyse eller Praktisk
revisjon for å kunne innfri kravene fra NRØA.
Emnene som inngår i den sentrale delen av studieprogrammet er streket under i
oversiktstabellen over.

Fakultetets behandling av akkrediteringssøknaden og ny oversendelse
Fakultetet behandlet i lokalt utdanningsutvalg 2. oktober 2017 (sak 57/2017).
Akkrediteringssøknaden ble behandlet i lokalt utdanningsutvalg 20. oktober 2017 (sak
67/2017).
Det er videre fattet dekanvedtak 30. oktober 2017, dekanvedtaksnr (57/17) som lyder slik:
Søknad om akkreditering av Master i regnskap og revisjon godkjennes, og oversendes
utdannings- og studieavdelingen for behandling til sentralt utdanningsutvalg.

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

Vurdering av kravene

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

OK

§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

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

Samsvar med NKR: OK, men for
like NKR sine generelle
formuleringer og for lite
fagspesifikke, særlig under
ferdigheter og generell
kompetanse.

OK

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

OK

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en
størrelse som står i forhold til antall studenter og
studiets egenart, være kompetansemessig stabilt
over tid og ha en sammensetning som dekker de fag
og emner som inngår i studietilbudet.
(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med
et definert ansvar for kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling av studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til
studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling
ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene
av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50
prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av

Størrelse:OK

OK

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

OK

OK

Ikke relevant da studiet ikke
har praksis

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

Hovedstilling: OK
Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK
Krav til kompetansenivå: OK
67% førstestillingskompetanse
21% professorkompetanse
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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.

OK

OK

Ikke relevant da studiet ikke
har praksis.

Kommentarer
Tilleggskrav i studietilsynsforskriften for mastergradsstudier:
Studiekvalitetsforskriften § 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.
Kravene er besvart i akkrediteringssøknaden og vurderes som innfridd.
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering
§ 2.2 Krav til studietilbudet
§2.2 (1)
Læringsutbyttebeskrivelsene for programmet er for lite fagspesifikke, særlig under
kategoriene ferdigheter og generell kompetanse. Det bør tas en ny gjennomgang av disse.
§ 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-
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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 HHN følger
de anbefalingene, som kommer fra virksomhetsnivå hva gjelder dette kravet.

Vedlegg:
Skriv her
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Dekanvedtak HHN
Arkivreferanse:

17/04122-1

Saksbehandler

Ellen Sirnes

Dato

31.10.17

Dekanvedtaknr.

57/17

Sak: Søknad om akkreditering - Master i regnskap og revisjon

Vedtak:
Søknad om akkreditering av Master i regnskap og revisjon godkjennes, og oversendes utdannings- og
studieavdelingen for behandling til sentralt utdanningsutvalg.
Erlend Bullvåg
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med NOKUTs
Studietilsynsforskrift. I forbindelse med studieporteføljen for studieåret 2018/2019 sendte
Handelshøgskolen inn etableringssøknad for et nytt masterprogram; Master i regnskap og revisjon. Dette
programmet må nå akkrediteres for at det skal være mulig å tilby fra høsten 2018.
Om akkrediteringsprosessen
Akkreditering av et studieprogram innebærer at fakultetet dokumenterer at det aktuelle programmet
oppfyller Studietilsynsforskriften. Søknaden skrives etter en mal utformet av Nokut.
I løpet av 2016 ble det klart at kravene til autorisasjon som revisor kom til å endres. Tidligere har det vært to
typer autorisasjoner, der én kunne ivaretas ved en bachelorgrad med en gitt fagkombinasjon.
Handelshøgskolen hadde denne typen utdanning i Bachelor i revisjon (Steinkjer) og Bachelor i regnskap og
revisjon (Bodø). Da disse utdanningene ikke lenger ville føre til autorisasjon, ble det besluttet å ikke lenger
tilby dem, men i stedet utarbeide et tilbud som oppfyller de nye kravene.
Våren 2017 ble det nedsatt en arbeidsgruppe av dekan med et mandat om å utarbeide forslag til et nytt
studieprogram, Master i regnskap og revisjon. Gruppen, som besto av både interne og eksterne medlemmer,
ble gitt et mandat. Med utgangspunkt i dette mandatet og kommende føringer for å bli autorisert revisor,
ble det foreslått en studieplan for Master i regnskap og revisjon. Studieplanen ble behandlet i lokalt
utdanningsutvalg mandag 2. oktober 2017 (sak 57/2017). Reakkrediteringssøknaden ble behandlet i lokalt
utdanningsutvalg 20. oktober 2017 (sak 67/2017).

Definisjoner og valg som er gjort
Akkrediteringssøknaden følger en bestemt mal, men det er gjort noen modifikasjoner og noen parametere
er definert:
Handelshøgskolen har valgt å ikke oppgi publikasjoner til hver enkelt i CV-ene. Det er laget en
publikasjonsliste for hele fagmiljøet, og vi anser det som unødvendig dobbeltføring, som kun gir en lengre
søknad, å opplyse om det samme to ganger. Ved å kun ha en publikasjonsliste, forekommer en publikasjon
også bare en gang, noe som ikke vil være tilfelle dersom flere fra samme fagmiljø har samarbeidet om
samme publikasjon, og hver enkelt førte denne opp i sin CV.
I publikasjonslisten har fakultetet valgt å kun ta med poenggivende publikasjoner registrert i Cristin. Det vil si
at fagmiljøet kan ha produsert mer, dersom registrering er avglemt. For å få en enhetlig oversikt, ble grensen
definert ved å kun ta med poenggivende registreringer, uten at det betyr at de andre er uviktige. Vi mener at
de poenggivende er nok for å kunne vise at vi har et produktivt miljø. Det settes også høyere krav til
dokumenterbar god kvalitet ved poenggivende publikasjoner.
I dokumentasjonen av fagmiljøet er det laget tabeller som viser hvor mye av sin stilling hver enkelt bidrar inn
i studieprogrammet. I beregningen av stillingsandelen som er oppgitt til undervisning av et emne, er det lagt
til grunn 33 timers arbeidsbelastning per studiepoeng. Ett emne på 7,5 sp vil da utgjøre 247,5 timer, som
igjen tilsvarer omtrent 15 % stilling. I praksis vil arbeidsbelastningen variere noe, både ut fra antall studenter,
undervisningsform, om emnet er nytt eller godt innkjørt, om man har emneansvaret eller ikke etc. Et helt
nøyaktig bilde er det dermed utfordrende å gi, men vi mener tabellen gjenspeiler realiteten så godt det lar
seg gjøre.
I standardtabellen over fagmiljøet fra Nokut, var det definert en kolonne 8: Årsverk i andre studier oppgi
studium og inst. navn. Vi har valgt å ikke fylle ut denne, da arbeidsbelastningen til de vitenskapelig ansatte
ivaretas gjennom arbeidsplaner, som årlig justeres. Flertallet av de som bidrar inn i det nye programmet,
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hadde tidligere undervisningsansvar i bachelorprogrammet innen samme fagområde. Fagmiljøet er dermed
ikke nytt, og det er heller ikke nytt at de vil ha undervisning innen fagområdet regnskap og revisjon.
Resultater fra reakkrediteringsprosessen
Master i regnskap og revisjon oppfyller de fleste punktene i studietilsynsforskriften og arbeidet har i all
hovedsak bestått av å dokumentere dette, parallelt med at studieplanen ble utarbeidet.
NKR ble inkludert i arbeidet med å utforme denne studieplanen, og krav fra NRØA er også fulgt, så langt
disse retningslinjene er komplette. En utfordring ligger i at kravene for å bli autorisert revisor fortsatt ikke er
formelt vedtatt. Programmet er bygget rundt en ramme som forventes å bli de nye føringene, men før disse
er offisielle, kan det ikke legges inn i programbeskrivelsene at MRR i kombinasjon med 3 års praksis gir
mulighet for å søke om autorisasjon som revisor. Når retningslinjene vedtas, kan det da gjøres en mindre
justering i programbeskrivelsen.

Innstilling:
Søknad om akkreditering av Master i regnskap og revisjon godkjennes, og oversendes utdannings- og
studieavdelingen for behandling til sentralt utdanningsutvalg.

Vedlegg: Søknad om akkreditering - Master i regnskap og revisjon, Vedlegg 1
Studieprogrambeskrivelse Master i regnskap og revisjon med emner, Vedlegg 2
Studieprogrambeskrivelse Master i regnskap og revisjon (engelsk), Vedlegg 3 Tabell NKR vs
læringsutbytte program, Vedlegg 4 Utvekslingsavtale med Technische Hochschule Nürnberg Georg
Simon Ohm, Vedlegg 5 Rollen som studieprogramansvarlig ved HHN, Vedlegg 6 Oversikt over
fagmiljøet tilknyttet programmet, Vedlegg 7 Publikasjonsliste 2013-2017, Vedlegg 8 CV-er
fagmiljøet tilknyttet programmet, Vedlegg 9 Beskrivelse av faggruppene ved HHN, Vedlegg 10
Vitenmål Master i regnskap og revisjon
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NORD UNIVERSITET

Søknad om akkreditering
Master i regnskap og revisjon
31. oktober 2017
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Vedlegg
Vedlegg som i malen fra NOKUT sin liste over «Vedlegg til forutsetninger for akkreditering» merket
med «nye institusjoner» er ikke tatt med. Vi forutsetter at de overordnede bestemmelsene som
Styringsordning, Styringsvedtekter, Bestemmelser for Læringsmiljøutvalg etc. lar seg dokumentere på
sentralt hold.
1. Studieprogrambeskrivelse Master i regnskap og revisjon med emner (norsk)
2. Studieprogrambeskrivelse Master i regnskap og revisjon (engelsk)
3. Tabell NKR vs læringsutbytte program
4. Utvekslingsavtale med Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm i Tyskland
5. Rollen som studieprogramansvarlig ved HHN
6. Oversikt over fagmiljøet tilknyttet programmet
7. Publikasjonsliste 2013-2017
8. CV-er fagmiljøet tilknyttet programmet
9. Beskrivelser av faggruppene ved HHN
10. Vitnemål for Master i regnskap og revisjon
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Generelt om studiet
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)
campus-/stedbasert studium
x

samlingsbasert studium
desentralisert
studium ved annet studiested, oppgi
o
studiested:
nettstudium
o
nettstudium
o
med samlinger

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
x

heltidsstudium
deltidsstudium
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Overordnet om studietilbudet
I Nord universitet overordnede strategi (vedtatt 12.9.17) står følgende: «En viktig del av universitets
profil er å være en betydelig nasjonal leverandør av studier innen profesjonsfag.» Master i regnskap
og revisjon vil være et godt supplement til de klassiske profesjonsutdanningene.
HHN er en handelshøgskole som har som mål å drive kunnskaps- og talentutvikling av høy kvalitet på
alle nivåer innenfor det økonomisk-administrative fagområdet. Fakultetet skal ha en stor faglig
tyngde innenfor økonomistyring, herunder regnskap og revisjon. En master i regnskap og revisjon er
dermed svært relevant for HHN sin strategi, og bygger opp under satsingsområdene forankret i
fakultetet.
I løpet av 2016 ble det klart at kravene til autorisasjon som revisor kom til å endres. Tidligere har det
vært to typer autorisasjoner, én der det krevedes en master innen regnskap og revisjon (for å bli
statsautorisert revisor) og én som kunne ivaretas ved en bachelorgrad med en gitt fagkombinasjon.
Nord universitet hadde denne siste typen utdanning i Bachelor i revisjon (Steinkjer) og Bachelor i
regnskap og revisjon (Bodø). Med endring i autorisasjonskravet, vil det nå kun være en autorisasjon
av revisorer, og det kreves en Master i regnskap og revisjon (i tillegg til 3 års praksis) for å kunne søke
om denne. Det ble derfor ble det besluttet å avsluttet tilbudet om bachelorprogram innen revisjon
ved HHN, og i stedet utarbeide et tilbud som oppfyller de nye kravene.
Våren 2017 ble det nedsatt en arbeidsgruppe av dekan med et mandat om å utarbeide forslag til et
nytt studieprogram, Master i regnskap og revisjon. Gruppen, som besto av både interne og eksterne
medlemmer, ble gitt et mandat. Med utgangspunkt i dette mandatet og nye føringer for å bli
autorisert revisor, ble det foreslått en studieplan for Master i regnskap og revisjon. Studieplanen ble
behandlet i lokalt utdanningsutvalg mandag 2. oktober 2017.
Master i regnskap og revisjon fokuserer på fagområdene gitt i navnet, med supplement fra
metodefag og andre støtteemner. Studiet er et samlingsbasert studium på heltid i Bodø.
Målet med programmet er å utvikler faglig sterke kandidater innen regnskap og revisjonsfag som
også er dyktige på endringsprosesser, og innehar gode analytiske ferdigheter og kritisk tankesett.
Utdanningen skal gi fullførte kandidater mulighet til å søke om autorisasjon som revisor forutsatt at
de oppfyller tilleggskravene som karakterkrav og krav om minimum tre års praksis.
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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.
Lovgrunnlaget for studieakkreditering er:


Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 (Universitets- og høgskoleloven), sist
endret 15. juni 2016.



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



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

Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier, jamfør Lov om universiteter og høyskoler.
I NOKUTs veiledning til deres kriterier for akkreditering, framgår det at kriteriene gjelder for alle som
tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett). Nord
universitet har derfor valgt å utføre en reakkreditering av eksisterende program.
I tillegg til nevnte forskrifter over, kommer Forskrift om krav til mastergrad av 2005. Opptakskravene
reguleres i § 3.Krav til mastergrad av 120 studiepoengs omfang:
§ 3.Krav til mastergrad av 120 studiepoengs omfang
Graden master oppnås på grunnlag av mastergradseksamen av 120 studiepoengs (2 års)
omfang, inkludert selvstendig arbeid i henhold til § 6. Graden bygger på ett av følgende
fullførte utdanningsløp:
-bachelorgrad
-cand.mag.-grad
-annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
-utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod
med ovennevnte grader eller utdanningsløp.
Innenfor ett av de nevnte utdanningsløp må det inngå:
- fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor
fagområdet for mastergraden eller
- integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet
for mastergraden.
Institusjonene kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt
eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.
Opptakskravet til Master i regnskap og revisjon er:
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Bachelorgrad eller tilsvarende tre eller fire års økonomisk/administrative studier. Følgende krav til
fagkombinasjon fra grunnutdanning gjelder:
Totalt 90 studiepoeng fordelt på:

 minimum 30 studiepoeng bedriftsøkonomi: driftsregnskap, finansregnskap, finansiering og
investering

 minimum 25 studiepoeng administrasjonsfag: organisasjon, markedsføring, strategi og ledelse
 minimum 15-20 studiepoeng samfunnsøkonomi: mikroøkonomi, makroøkonomi, offentlig økonomi
 minimum 15-20 studiepoeng metodefag: matematikk, statistikk, vitenskapelig metode
Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på minimum C i
opptaksgrunnlaget.
Opptaket er lokalt, det vil si at søkerne søker direkte til Nord universitet, med søknadsfrist 15. april.
Studiet starter da i august samme år. Opptakskravene er definert ut fra NRØA (norsk råd for
økonomisk og administrativ utdanning) sine krav for en økonomisk bachelor som kvalifiserer til
siviløkonomutdanning. De er identiske med opptakskravene til Master of Science in
Business/Siviløkonom ved HHN. Dette er naturlig, da også noen av emnene benyttes på tvers av disse
to programmene.
Et annet punkt i forskiften som legger føringer til programmet er § 6. Krav til selvstendig arbeid.
Dette kravet er ivaretatt ved en masteroppgave av 30 studiepoeng, i samsvar med føringene gitt i
forskiften, om et selvstendig arbeid av minimum 30 studiepoeng i mastergrader etter §3.
For Master i regnskap og revisjon er i tillegg krav i revisorloven og føringer fra NRØA av betydning.
Kravene for å søke om autorisasjon som revisor er i endring, noe som også er grunnen til at HHN
planlegger denne nye mastergraden.
Forslag til ny lov om revisjon og revisorer ble levert juni 2017. Utvalget som utarbeidet forslaget
hadde som mål å gjennomføre en bred og helhetlig gjennomgang av det norske revisjons- og
regnskapsførerregelverket, og foreslå regler for gjennomføring av nytt EØS-regelverk på området.
Lovforslaget innebærer blant annet følgende:
• Én revisorkategori fremover – statsautorisert revisor med mastergrad som utdanningskrav.
• Utdanningskravet økes til mastergrad i økonomi og administrasjon med 60 stp. relevante fagemner.
• Det kreves relevant mastergrad og praksis for å bli statsautorisert revisor.
• Karakterkrav på C eller bedre i de sentrale emnene, og ikke på alle masteremner.
Under er den mest sentrale delen av lovforslaget om utdanning:
§ 3-2 Utdanning Statsautorisert revisor skal ha oppnådd mastergrad i regnskap og revisjon,
mastergrad i økonomi og administrasjon eller en tilsvarende utenlandsk mastergrad.
Utdanningen skal sikre nødvendig teoretisk kunnskap som er relevant for lovfestet revisjon i
Norge, inkludert emnene som fremgår av EØS-regler som svarer til direktiv 2006/43/EF
artikkel 8.
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Utdanningen må, enten som en del av eller som et tillegg til mastergraden, omfatte kurs som
til sammen minst utgjør 60 studiepoeng innenfor finansregnskap, revisjon, verdsettelse og
analyse, skatte - og avgiftsrett og foretaksrett, på nivået for en mastergrad som nevnt i første
og annet ledd. Finansregnskap og revisjon skal hver dekkes med kurs som minst utgjør tolv
studiepoeng. De øvrige fagemnene skal hver dekkes med kurs som minst utgjør seks
studiepoeng.
Fagemnene som skal oppfylle kravene i tredje ledd må være bestått med karakteren C eller
bedre.
Utdanningen skal dokumenteres med en bekreftelse som viser at søkeren har oppfylt
utdanningskravet.
Utdanningsinstitusjon som tilbyr utdanning som omfattes av annet og tredje ledd skal utstede
slik bekreftelse. Avslag på å gi bekreftelse er enkeltvedtak som kan påklages etter
universitets- og høyskoleloven.
Fagemnene som utgjør sentral revisorkompetanse er:
• Finansregnskap (12 studiepoeng)
• Revisjon (12 studiepoeng)
• Verdsettelse og analyse (6 studiepoeng)
• Skatte- og avgiftsrett (6 studiepoeng)
• Foretaksrett (6 studiepoeng)
Tabellen under viser hvordan dette kravet er ivaretatt i Master i regnskap og revisjon ved HHN.
Tabell 1: Oversikt over hvordan Master i regnskap og revisjon ved HHN oppfyller kravene gitt i forslag
til ny regnskapsførerlov med føringer fra NRØA.
Krav fra NRØA
Emner som oppfyller kravet i MRR ved HHN
Finansregnskap (12 studiepoeng)
Regnskapsteori og rammebetingelse (7,5 sp)
Internasjonale regnskapsstandarder og analyse
(7,5 sp)
Revisjon (12 studiepoeng)
Revisjonssystemer og standarder (7,5 sp)
Fordypning i revisjon (7,5 sp)
Verdsettelse og analyse (6 studiepoeng)
Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse (7,5 sp)
Skatte- og avgiftsrett (6 studiepoeng)

Skatt og avgift (7,5 sp)

Foretaksrett (6 studiepoeng)

Selskapsrett (7,5 sp)

Totalt 60 sp innen finansregnskap, revisjon,
verdsettelse og analyse, skatte - og avgiftsrett og
foretaksrett

Ivaretas ved å velge minst en av de følgende to
valgemner: Videregående
finansregnskapsanalyse (7,5 sp), Praktisk
revisjon (7,5 sp)

Studieplanen til Master i regnskap og revisjon er utarbeidet slik at den oppfyller de nye kravene, om
de skulle vedtas. Det ligger sterkt an til at kravene vedtas slik de er foreslått. Når disse da er formelt
vedtatt, må det legges til noe ekstra informasjon i programbeskrivelsen der det framgår hva som
kreves for å sendere kunne søke autorisasjon som revisor.
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(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold,
oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
Vedlagt finnes studieprogrambeskrivelsen med emner for Master i regnskap og revisjon. Den viser
studiets innhold med en kort introtekst og punkter som «Beskrivelse av studiet» og
«Læringsutbytte».
Oppbygging av programmet og progresjon er gitt under «Beskrivelse av studiet» og i studiemodellen
for programmet. Når beskrivelse publiseres på nett, vil studiemodellen inngå som vist i figuren
under.
Figur 1: Studiemodell Master i regnskap og revisjon

Studiemodell for Master i regnskap og revisjon (MRR)
1.semester

Innovasjon og
endringsprosesser
(7,5 sp)

Selskapsrett
(7,5 sp)

2.semester

Skatt og avgift
(7,5 sp)

Valgemne 1 –
Videregående
finansregnskapsanalyse
(7,5 sp)

3.semester

Forskningsmetode
(7,5 sp)

Verdsettelse og
Valgemne 2 –
lønnsomhetsanalyse
Strategisk analyse
(7,5 sp)
(7,5 sp)
Masteroppgave i regnskap og revisjon
(30 sp)

4.semester

Regnskapsteori
og
rammebetingelse
r (7,5 sp)
Internasjonale
regnskapsstandar
der og analyse
(7,5 sp)

Revisjonsteori
og standarder
(7,5 sp)
Fordypning i
revisjon
(7,5 sp)

Valgemne 3 –
Praktisk revisjon
(7,5 sp)

Muligheter for utveksling er beskrevet under «Utenlandsopphold». Utover dette inneholder også
programbeskrivelsen annen relevant informasjon som opptakskrav og muligheter for videre
utdanning.
Det er tre valgemner i studiemodellen. Det kommer til å bli lagt opp til noen anbefalte valgemner,
der to av tre hentes fra MSc in Business (nr 1 og 2). Anbefalt valgemne 1 er Strategisk analyse,
anbefalt valgemne 2 er Videregående finansregnskapsanalyse og det tredje anbefalte valgemnet er
Praktisk revisjon. Studentene må velge enten Praktisk revisjon eller Videregående
finansregnskapsanalyse for å kunne innfri kravene fra NRØA. Disse vil derfor i modellen framgå som
«minst 1 av».
Vi mener at programbeskrivelsen med tilhørende emnebeskrivelser tilfredsstiller kravet til
informasjon om studietilbudet. Når kravene fra NRØA er formelt vedtatt (noe de enda ikke er), vil en
mer utfyllende beskrivelse av disse bli inkludert i programbeskrivelsen. Det forventes at føringene
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godkjennes slik de foreligger nå. Beskrivelsen vil bli publisert på nord universitet sine nettsider innen
1. februar 2018, forutsatt at programmet godkjennes.
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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.
Læringsutbyttet til Master i regnskap og revisjon er:
Kunnskap
kandidaten:
• har avansert kunnskap innenfor bedriftsøkonomiske fag, og spesialisert innsikt i regnskap
og revisjonsfag.
• har inngående kjennskap til bred forståelse innenfor flere spesialiserte fagområder og
evner å anvende kunnskap på kryss av fagområder, bransjer, og sektor.
• har avansert kunnskap om bedriftsøkonomiske forskningstradisjoner og
forskningsmetoder.
• har avansert kunnskap om ulike analytiske verktøy og teknikker for å løse
bedriftsøkonomiske problemstillinger.
• Har god kjennskap til faglige rammebetingelser og hvordan kunnskap kan anvendes på
nye eller endrede fagområder og praktiske situasjoner
• Har inngående kjennskap til regnskapets og revisjonens utviklingstrekk og rolle i
samfunnet.
• har avansert kunnskap om endringsprosesser og hvordan de kan håndteres.
Ferdigheter
Kandidaten:
• Kan analysere og kritisk evaluere informasjonskilder, samt faglige og teoretiske
rammeverk.
• Kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
• Kan kritisk vurdere spenningsforholdet mellom teori og praksis
• Kan ut fra egne analyser strukturere og formulere faglige resonnementer.
• Kan vurdere og bruke relevante metoder i forskning og problemløsning i praksis.
• kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under
veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
Generell kompetanse
Kandidaten:
• Kan anvende sin kompetanse på nye områder og problemstillinger.
• Kan gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjektvurderinger.
• Kan anvende analytiske og digitale verktøy i praktisk arbeid.
• kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser
• kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor
fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
• kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
• kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
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Læringsutbyttet har syv punkter under «kunnskap», seks under «ferdigheter» og syv under «generell
kompetanse. Til sammen gir disse et godt bilde av hva de ferdige kandidatene skal kunne.
Beskrivelsen er utarbeidet blant annet med utgangspunktet i malen gitt i NKR og behandlet i lokalt
utdanningsutvalg ved HHN, der det også sikres at retningslinjene følges. Vedlagt finnes en tabell som
viser hvor læringsutbyttet treffer NKR deskriptorer på programnivå. Tabellen viser at læringsutbyttet
er i overensstemmelse med gitte retningslinjer.
I arbeidet med Master i regnskap og revisjon ble det avholdt en rekke møter med emneansvarlige og
programansvarlig. Emnebeskrivelsene ble gjennomgått i fellesskap, og parallelt med dette ble det
utarbeidet en programbeskrivelse. Programbeskrivelsen er delvis laget på grunnlag av emnene, men
det var en toveis prosess. Noen elementer som var nødvendige i læringsutbyttet i programmet, ble
så lagt inn i bestemte emner. Alle emnebeskrivelsen har punkter under de samme tre
hovedpunktene som er gitt i læringsutbyttebeskrivelsen på programnivå. Læringsutbyttet på
programnivå har hentet inn elementer fra de ulike emnene, både ved å trekke det som har felles
tematikk inn som mer generelle punkter, og ved å hente inn særegne punkter som er viktige i en
Master i regnskap og revisjon.
Navnet på studieprogrammet, Master i regnskap og revisjon (engelsk Master in Accounting and
Auditing) gjenspeiler det faktiske innholdet i programmet. Programmet har fokus på de to nevnte
områdene, regnskap og revisjon. Flere av emnene omhandler direkte regnskap og revisjon (som
Regnskapsteori og rammebetingelse, Internasjonale regnskapsstandarder og analyse,
Revisjonssystemer og standarder, Praktisk revisjon) i tillegg til flere emner som gir nødvendig
kunnskap for å kunne praktisere innen fagområdet. Det framgår av navnet at det er en mastergrad.
Vi anser derfor studieprogrammet å ha et dekkende navn.

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
NRØA (Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning) er et råd under universitet- og
høgskolerådet. NRØA har som oppgave å samordne og styrke høyere utdanning og
forskning innenfor økonomisk-administrativ utdanning. For Master i regnskap og revisjon utarbeider
NRØA retningslinjer for innholdet i graden, som beskrevet innledningsvis, under Forutsetninger for
akkreditering. I NRØA sitter det fagkomiteer som har som formål å utvikle en felles forståelse av
faglig innhold i bachelor- og masterutdanningene. Ved å følge retningslinjene til NRØA sikrer man
derfor i stor grad at studieprogrammet til enhver tid er faglig oppdatert og har tydelig relevans for
videre studier og arbeidsliv. NRØA gjennomgår og oppdaterer jevnlig sine retningslinjer, noe som har
vært tilfelle her. Bakgrunnen for opprettelse av Master i regnskap og revisjon er nettopp at NRØA
endrer kravene til å bli autorisert revisor. Før kunne man enten bli autorisert revisor ved å fullføre en
bachelor med en gitt fagkombinasjon (som HHN også tilbudte) eller en Master i regnskap i revisjon.
Det siste ga tittelen statsautorisert revisor. Nå går NRØA bort fra to autorisasjoner, og legger om
kravene til autorisasjonen. I prosessen med omleggingen av kravene har de foretatt en grundig
gjennomgang av hva som må til for å få en oppdatert Master i regnskap og revisjon.
Da forslag til det nye studieprogrammet Master i regnskap og revisjon ved HHN ble utarbeidet i løpet
av 2017, ble det avholdt ekstern panelvurdering. Eksterne deltagere, som i stor grad også var
potensielle framtidige arbeidsgivere til disse kandidatene, har gått gjennom modellen og kommet
med innspill. I tillegg har flere av foreleserne (Sissel With Stephansen, Kirsti H. R. Rødfjell og Nina
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Vikdal) hovedstillingen sin innen praksisfeltet. De har, også gjennom sine kollegaer, bidratt med
relevante innspill. Et konkret eksempel her er emnet Selskapsrett, som i første utkast til studieplan
het Foretaksrett. I følge de som arbeidet med feltet, er dette nå et utdatert begrep, og dermed ble
Selskapsrett benyttet.
Handelshøgskolen vil også framover avholde eksterne panelvurderinger av programmet med jevne
mellomrom. Fakultetet har også et «advisory board» som i står grad består av alumner med ledende
stillinger hos relevante arbeidsgivere for kandidater fra HHN. Advisory board inviteres ofte til innspill
når større studieprogram revideres.
Kandidater vil være godt kvalifisert for stillinger innen regnskap og revisjon, bank og finans, industri
og energi, nasjonale departementer og andre offentlige institusjoner. De vil kunne arbeide bl.a. som
kontrollere og rådgivere, som revisorer, og i ulike ledende stillinger.
I tillegg til å være relevant for arbeidslivet, vil kandidatene etter en fullført Master i regnskap og
revisjon kunne kvalifisere til en PhD i bedriftsøkonomi.
Da det er et krav fra NRØA om en Master i regnskap og revisjon (MRR) for å kunne bli autorisert
revisor, er et visst rekrutteringsgrunnlag sikret. Noen utdanningsinstitusjoner (BI, NHH, UiA og UiS)
tilbyr allerede nå en MRR, da det har vært kravet for å bli statsautorisert revisor. Vi ser derfor av
sammenlignbare institusjoner med tilsvarende utdanning, at det er realistiske å forvente 40
studenter allerede fra første opptak til programmet. Noen av disse vil nok være studenter som
allerede er i jobb og som ønsker autorisasjon som revisor. Programmet legger til en viss grad til rette
for dette, ved at det er samlingsbasert, men da fortsatt et fulltids program. Programmet er også
relevant for studenter som ønsker å arbeide innenfor regnskapsområdet, uten å bli autorisert
revisor. Også her vet vi at det er behov for kompetanse. HHN har flere bachelorprogram innen det
økonomiske fagområdet. Mange av disse kandidatene fortsatte på en master, eller kom tilbake for å
ta en master (MSc in Business), rett og slett fordi arbeidsmarkedet ofte krever en mastergrad for
ansettelse. Ved å tilby en Master i regnskap og revisjon, som kan bygge på for eksempel en Bachelor i
økonomi og ledelse, fanger vi også opp denne gruppen.

(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, egenarbeid ved selvstudium og gruppearbeid,
eksamenslesing og gjennomføring av de ulike vurderingsformene.
Undervisningen på Master i regnskap og revisjon vil være samlingsbasert. Normalt beregnes ca. 37,5
timer organisert undervisning på ett 7,5 studiepoengs emne. Også emnene på Master i regnskap og
revisjon legger opp til dette som norm i timetallet for organisert undervisning. Flere av emnene
undervises allerede nå på MSc in Business (som for eksempel Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse og
Forskningsmetode), med dette timetallet på 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. Det er vanskelig å fastsette en nøyaktig fordeling av egenarbeidet mellom selvstudium
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og eksamensforberedelser, da dette naturlig nok vil gå noe inn i hverandre. Fordeling av
arbeidsbelastningen vurderes likevel som følgende for 1., 2. og 3. semester:
Organiserte læringsaktiviteter (forelesninger, grupperøvinger etc.): 150 timer
Selvstudium: 450 timer
Eksamensforberedelser: 200 timer
I 4. semester skriver studentene masteroppgave, slik at det i dette semesteret går mer tid til
selvstudium, og noe mindre til eksamensforberedelser. Dette forutsetter naturligvis at man regner
det meste av arbeidet med masteroppgaven som selvstudium, og ser bort fra at den jo også er
tellende som eksamen. Arbeidsfordeling i 4. semester blir da:
Organiserte læringsaktiviteter (presentasjon av problemstilling, veiledning etc.): 40 timer
Selvstudium: 710 timer
Eksamensforberedelser: 50 timer
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
legges i studiehverdagen, men jevnt over er masterstudentene en engasjert gruppe med betydelig
lavere strykprosent enn studenter på laveregradsstudier.

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

Vedlagt søknaden finnes komplett programbeskrivelse med alle emnebeskrivelser. Studietilbudet er
tilpasset NRØA-kravene for en Master i regnskap og revisjon og er bygd opp med en naturlig
progresjon innenfor de ulike fagområdene. Hvert semester bygger videre på kunnskaper tilegnet i
foregående semester, slik at studentene får en naturlig progresjon i læringskurven.
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Studiemodell for Master i regnskap og revisjon (MRR)
1.semester

Innovasjon og
endringsprosesser
(7,5 sp)

Selskapsrett
(7,5 sp)

Regnskapsteori og
rammebetingelser
(7,5 sp)

Revisjonsteori og
standarder
(7,5 sp)

2.semester

Skatt og avgift
(7,5 sp)

Valgemne 1 –
Videregående
finansregnskapsanalyse
(7,5 sp)

Internasjonale
regnskapsstandard
er og analyse
(7,5 sp)

Fordypning i
revisjon
(7,5 sp)

3.semester

Forskningsmetode
(7,5 sp)

Verdsettelse og
Valgemne 2 –
lønnsomhetsanalyse
Strategisk analyse
(7,5 sp)
(7,5 sp)
Masteroppgave i regnskap og revisjon
(30 sp)

4.semester

Valgemne 3 –
Praktisk revisjon
(7,5 sp)

Progresjonen i programmet er ivaretatt blant annet ved en bevisst rekkefølge av emner og med et
nivå på emnene som gjenspeiles i når de tilbys i modellen. Studentene møter allerede første
semester ett regnskaps- og ett reivsjonsemne, hhv. Regnskapsteori og rammebetingelser og
Revisjonssystemer og standarder. I neste semester bygges det da på med Internasjonale
regnskapsstandarder og analyse og Fordypning i revisjon, i tillegg til at de anbefales å velge
Videregående finansregnskapsanalyse. I tredje semester ligger Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse i
tillegg til valgemnet Praktisk revisjon, som også er innenfor samme område. Emnene Innovasjon og
endringsprosesser, Forskningsmetode og Strategisk analyse er mer generelle emner som gir en nyttig
breddekunnskap ikke minst med fokus på ferdigheter. Selskapsrett og Skatt og avgift er viktige emner
innen fagområdet som også gir rammebetingelser. Programmet avsluttes med at studentene skriver
en masteroppgave, der tematikken er selvvalgt i samarbeid med veileder innenfor programmets
fagområde.
Når det gjelder grunnlaget for at studentene oppnår læringsutbyttet, er dette ivaretatt i prosessen
med utarbeidelsen av læringsutbyttet på programnivå. Etter at omtrentlig studiemodell ble satt, ble
alle emnebeskrivelsene utarbeidet, og nødvendige korreksjoner i modellen foretatt. Læringsutbyttet
på programnivå ble utarbeidet parallelt, ved at man hentet inn elementene fra emnene, men også
hadde punkter i læringsutbyttet på programnivå, som så ble plassert i ulike emner. Det var altså en
kontinuerlig toveis prosess, der man sikret at det er samsvar mellom læringsutbyttet på emnenivå og
det de ferdige kandidatene skal ha ifølge læringsutbyttet på programnivå, og at det man ønsket
skulle ligge i læringsutbyttet på programnivå også kunne finnes i emnene. Samtidig skulle kravene fra
NRØA ivaretas.
Emnene plasseres i tre hovedkategorier; rene regnskaps/revisjonsemner, relevante støtteemner som
blant annet gir kunnskap om rammebetingelser, og breddeemner. I tillegg kommer masteroppgaven.
Læringsutbyttet på programnivå er i tabellen under kategorisert i forhold til disse.

o Regnskap/revisjon: Regnskapsteori og rammebetingelser, Revisjonssystemer og standarder,
Videregående finansregnskapsanalyse, Internasjonale regnskapsstandarder og analyse,
Fordypning i revisjon, Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse, Praktisk revisjon
14
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o Støtteemner: Selskapsrett, Skatt og avgift
o Breddeemner: Innovasjon og endringsprosesser, Forskningsmetode, Strategisk analyse
o Masteroppgaven.
Tabell 2: Oversikt over hvordan læringsutbyttet på programnivå er i varetatt i emnene i programmet
Emnegruppe

Kunnskap (kandidaten…)

Regnskap/revisjon













Rammeemner





har avansert kunnskap
innenfor bedriftsøkonomiske
fag, og spesialisert innsikt i
regnskap og revisjonsfag.
har inngående kjennskap til
bred forståelse innenfor flere
spesialiserte fagområder og
evner å anvende kunnskap på
kryss av fagområder, bransjer,
og sektor.
har avansert kunnskap om
bedriftsøkonomiske
forskningstradisjoner og
forskningsmetoder.
har avansert kunnskap om
ulike analytiske verktøy og
teknikker for å løse
bedriftsøkonomiske
problemstillinger.
Har god kjennskap til faglige
rammebetingelser og hvordan
kunnskap kan anvendes på
nye eller endrede fagområder
og praktiske situasjoner
Har inngående kjennskap til
regnskapets og revisjonens
utviklingstrekk og rolle i
samfunnet.

har inngående kjennskap til
bred forståelse innenfor flere
spesialiserte fagområder og
evner å anvende kunnskap på
kryss av fagområder, bransjer,
og sektor.
Har god kjennskap til faglige
rammebetingelser og hvordan
kunnskap kan anvendes på
nye eller endrede fagområder

Ferdigheter
(kandidaten…)
 Kan analysere og
kritisk evaluere
informasjonskild
er, samt faglige
og teoretiske
rammeverk.
 Kan arbeide
selvstendig med
praktisk og
teoretisk
problemløsning
 Kan kritisk
vurdere
spenningsforhol
det mellom teori
og praksis
 Kan ut fra egne
analyser
strukturere og
formulere faglige
resonnementer.
 Kan vurdere og
bruke relevante
metoder i
forskning og
problemløsning i
praksis.





Kan arbeide
selvstendig med
praktisk og
teoretisk
problemløsning
Kan ut fra egne
analyser
strukturere og
formulere faglige

Generell kompetanse
(kandidaten…)
 Kan anvende sin
kompetanse på nye
områder og
problemstillinger.
 Kan gjennomføre
avanserte
arbeidsoppgaver og
prosjektvurderinger.
 Kan anvende
analytiske og digitale
verktøy i praktisk
arbeid.
 kan bidra til
nytenking og i
innovasjonsprosesser
 kan kommunisere om
faglige
problemstillinger,
analyser og
konklusjoner innenfor
fagområdet, både
med spesialister og til
allmennheten
 kan formidle
omfattende
selvstendig arbeid og
behersker
fagområdets
uttrykksformer
 Kan analysere
relevante fag-, yrkesog forskningsetiske
problemstillinger
 Kan anvende
analytiske og digitale
verktøy i praktisk
arbeid.
 Kan analysere
relevante fag-, yrkesog forskningsetiske
problemstillinger
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og praktiske situasjoner

Breddeemner







Masteroppgave



har avansert kunnskap om
bedriftsøkonomiske
forskningstradisjoner og
forskningsmetoder.
har avansert kunnskap om
ulike analytiske verktøy og
teknikker for å løse
bedriftsøkonomiske
problemstillinger.
har avansert kunnskap om
endringsprosesser og hvordan
de kan håndteres.

har avansert kunnskap om
ulike analytiske verktøy og
teknikker for å løse
bedriftsøkonomiske

resonnementer.







Kan analysere og
kritisk evaluere
informasjonskild
er, samt faglige
og teoretiske
rammeverk.
Kan arbeide
selvstendig med
praktisk og
teoretisk
problemløsning

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







Kan anvende sin
kompetanse på nye
områder og
problemstillinger.
Kan gjennomføre
avanserte
arbeidsoppgaver og
prosjektvurderinger.
Kan anvende
analytiske og digitale
verktøy i praktisk
arbeid.



kan bidra til
nytenking og i
innovasjonsprosesser



Kan anvende
analytiske og digitale
verktøy i praktisk
arbeid.



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



Kan analysere
relevante fag-, yrkesog forskningsetiske
problemstillinger

Dette er en forenklet oversikt. På masteroppgaven kunne man strengt tatt lagt inn langt flere
punkter, da det for det første avhenger noe av hvilke type oppgave og tematikk studenter velger, og
da det egentlig uansett hva de velger vil kreve en viss menge fagkunnskap i bunn som vil utvikles i
arbeidet med oppgaven.
Når det gjelder infrastruktur og nødvendige støttefunksjoner for at studentene skal oppnå
læringsutbyttet, så er det godt ivaretatt. Programmet skal gå samlingsbasert i Bodø. Studentene har
tilgang til universitetets bibliotekstjenester, som har betydelig litteratur innenfor det
bedriftsøkonomiske fagområdet (som regnskap og revisjon ligger under), inkludert pensumlitteratur.
Biblioteket har også aktuelle tidsskrifter. Alle studentene kan låne fra biblioteket, som også gir tilgang
til ulike databaser. Det siste er ikke minst relevant for de samlingsbaserte studentene, som ikke er på
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capus hver dag. Disse har tilgang til ulike digitale ressurser på bibliotekets nettside, deriblant
databaser for søk etter relevant litteratur. Ansatte kan naturligvis også benytte seg av bibliotekets
ressurser.
Biblioteket tilbyr jevnlig omvisning og opplæring av ulik art. De har Endnote-kurs som er åpent for
studentene, og også er nyttig for MRR-studentene i arbeidet med oppgaver, og ikke minst
masteroppgaven.
I biblioteket finner studentene arbeidsplasser hvor de kan jobbe alene, eller i grupper, både med og
uten PC-er. Det finnes grupperom som studentene selv kan bestille. Private PC-er kan brukes opp
mot universitetets trådløse nettverk.
IT-avdelingen ved Nord har ansvar for brukerstøtte til ansatte og studenter, nettverksdrift,
systemdrift og utvikling og tilpassing. Både studenter og ansatte kan ta kontakt med IT-hjelp ved
behov. Det er også full dekning av trådløst nett på universitetets lokaler i Bodø. Alle emnene kommer
til å ha egne elektroniske læringsplattformer på internett (Canvas). Her blir det lagt ut fagstoff,
framdriftsplan, forelesningsinformasjon ol. til studentene slik at alle til enhver tid kan holde seg
oppdatert.
Studentenes studentkort kan benyttes ved kopiering/utskrift. På hvert studiested, også Bodø, finnes
multifunksjonsmaskiner for utskrift, kopiering og skanning.
Universitetets nettside, www.nord.no, er en viktig informasjonsportal for studentene.
Her er blant annet veiledninger til StudentWeb, Fronter, innlogging til systeminnganger, studieplaner
med pensumlitteratur, lover, reglement og forskrifter, og informasjon om timeplaner. I tillegg har
studentene StudentWeb, der de finner informasjon om eksamensdatoer, hvilke emner som ligger i
utdanningsplanen og ikke minst muligheten til å melde seg opp i emner.
Master i regnskap og revisjon er et studieprogram som i all hovedsak består av forelesninger og
egenarbeid, og utløser ikke spesielle behov for laboratorielokaler eller annen mer krevende
infrastruktur. I emnet Forskningsmetode benyttes PC-laber, som er tilgjengelig ved Nord universitet.
Dette emnet er et eksisterende emne på MSc in Business, og undervisningsopplegget er dermed godt
innkjørt. Vi mener derfor at tilgjengelig infrastruktur er tilfredsstillende for at studentene kan
gjennomføre sitt studieløp. Den er også dimensjonert for studentgruppen, da Bodø er et av de større
studiestedene ved Nord universitet, og godt rustet til å håndtere en stor andel studenter.

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

Studieprogrammet Master i regnskap og revisjon tilbyr varierte undervisnings- og læringsformer som
forelesninger, gruppearbeid, obligatoriske innleveringer og casearbeid med analyse. Disse er alle
beskrevet i vedlagte emnebeskrivelser. I tabellen under er det gitt en oversikt over alle
vurderingsformene i programmet. Den vanligste vurderingsformen er skriftlig skoleeksamen, ofte
med et obligatorisk arbeid i tillegg. Innholdet i det obligatoriske arbeidet varierer veldig. I noen
emner er det kun besvarelse på regneoppgaver, i andre er det resultat av et gruppearbeid, en
analyse av en case eller at studentene leverer en rapport de får tilbakemelding på. I emnet
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Regnskapsteori og rammebetingelser består for eksempel arbeidskravet av innleveringsoppgave i
gruppe med utarbeidelse og kritisk diskusjon av ulike regnskapsløsninger, samt tilhørende
presentasjon i plenum. Bruken av vurderingsordninger er således mer variert enn det som vil framgå
av listen.
Tabell 3: Oversikt over vurderingsformer på Master i regnskap og revisjon
Emne

Vurderingsform

Innovasjon og endringsprosesser
(7,5 sp)

Obligatorisk deltagelse (godkjent/ikke godkjent)
Mappe (A-F, 60 %)
Skriftlig skoleeksamen (A-F, 40 %)

Selskapsrett (7,5 sp)

Skriftlig skoleeksamen (A-F, 100 %)
Obligatorisk arbeid (bestått/ikke bestått)

Regnskapsteori og rammebetingelser (7,5 sp)

Skriftlig skoleeksamen (A-F, 100 %)
Obligatorisk arbeid (bestått/ikke bestått)

Revisjonsteori og standarder (7,5 sp)

Skriftlig skoleeksamen (A-F, 100 %)
Obligatorisk arbeid (bestått/ikke bestått)

Skatt og avgift (7,5 sp)

Skriftlig skoleeksamen (A-F, 100 %)
Obligatorisk arbeid (bestått/ikke bestått)

Valgemne 1 - Videregående
finansregnskapsanalyse (7,5 sp)

Oppgave (gruppe, A-F, 40 %)
Skriftlig skoleeksamen (A-F, 60%)

Internasjonale regnskapsstandarder og analyse
(7,5 sp)

Skriftlig skoleeksamen (A-F, 100 %)
Obligatorisk arbeid (bestått/ikke bestått)

Fordypning i revisjon

Obligatorisk arbeid (bestått/ikke bestått)
Hjemmeeksamen med utlevering av case i
forveien (100 %, A-F)

Forskningsmetode
(7,5 sp)

Mappe (A-F, 40 %)
Oppgave (A-F, 30 %)
Oppgave (A-F, 30 %)

Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse
(7,5 sp)

Oppgave (A-F, 40 %)
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Skriftlig skoleeksamen (A-F, 60 %)
Valgemne 2 – Strategisk analyse
(7,5 sp)

Mappe (A-F, 40 %)
Skriftlig skoleeksamen (A-F, 60 %)

Valgemne 3 - Praktisk revisjon
(7,5 sp)

Hjemmeeksamen (4 timer) med utlevering av
case 1 uke i forveien (100 % A-F)

Masteroppgave (30 sp)

Oppgave (A-F, 100 %)
Obligatorisk arbeid (bestått/ikke bestått)

Hver enkelt undervisnings- og vurderingsform er valgt med fokus på at studenten skal oppnå
læringsutbytte i det spesifikke emnet. Mange av emnene her er tallfag/faktafag, der skriftlig
skoleeksamen egner seg godt til å teste studentenes kunnskaper og ferdigheter, da også på grunnlag
av deres generelle kompetanse. Det legges da til spørsmål på eksamen som krever refleksjon og en
innsikt i emnet som forventes på masternivå. For de fleste av disse emnene er det også et
obligatorisk arbeid, der ikke minst ferdighetene testes i stor grad. Innholdet i disse er tilpasset slik at
den delen av læringsutbyttet som ikke like godt kan testes med skriftlig skoleeksamen, ivaretas her.
I emnet Innovasjon og endringsprosesser brukes en noe uvanlig vurderingsform, men også for å
ivareta læringsutbyttet. Emnet skal blant annet gjøre studentene i stand til å tilnærme
samfunnsutfordringer gjennom et entreprenørielt tankesett. Studentene skal utføre et
prosjektarbeid, ved at de arbeider med en problemstilling innen en selvvalgt organisasjon. I denne
prosessen vil bli gitt veiledning, og det kreves at studentene er til stede, da det også er et
gruppearbeid. Som del av prosjektet skal studentene skrive en individuell refleksjonstekst, der de
redegjør for egen deltagelse og utviklingsprosess i arbeidet, i tillegg til at gruppen skal holde en
presentasjon. Emnet avsluttes med en skriftlig skoleeksamen, for å teste de punktene i
læringsutbyttet som ikke ivaretas i mappen.
Ikke minst i emnet Innovasjon og endringsprosesser legges det veldig til rette for at studentene tar
en aktiv rolle i læringsprosessen. Emnet tar i stor grad utgangspunkt i en selvdreven læringsprosess,
men veiledning underveis. Emnet er utarbeidet av Engage-miljøet ved HHN, der aktiv deltagelse i
egen læring har stort fokus.
Generelt har studentene en 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. De er naturligvis også involvert i egen læring gjennom prøving av kunnskap i form av muntlige
presentasjoner, skriftlige innleveringer osv. i løpet av hele semesteret. I noen av emnene brukes
casearbeid for å fremme studentenes aktive rolle. Forelesningene starter da ofte med en del teori,
før studentene gis tid til å arbeide med en case, og undervisningen avsluttes med diskusjon av denne.
I andre tilfeller benyttes casearbeidet som obligatoriske arbeid, der studentene må levere inn et
sluttprodukt. De obligatoriske arbeidene er lagt inn nettopp for å sikre at studentene selv tar en aktiv
rolle i læringsprosessen og arbeider med stoffet underveis i semesteret.
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(6) 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 Master i regnskap og revisjon er kompendier. Disse består av forskning, som
til dels også er produsert av ansatte ved HHN. Kompendiene oppdateres jevnlig for å sikre at det er
relevant og nyeste forskning studentene får underving i.
På master i regnskap og revisjon tar studentene emnet Innovasjon og endringsprosesser. Dette
emnet tilbys av Engage-miljøet ved HHN, som har mye egen forskning innen området. Gjennom dette
emnet møter studentene dermed nyeste forskning på området. Denne blir integrert i
undervisningen, både ved at forskningen presenteres, men også ved at den skal implementeres i
praksis gjennom arbeidet med mappen.
Deler av fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet bruker en del av arbeidstiden sin på forskning- og
utviklingsarbeid. De deltar i nasjonale og internasjonale nettverk, besøker forskerkonferansen og
bidrar til utvikling av studieprogrammets faginnhold på jevnlig basis. Dette før da til at de er faglig
oppdatert på det nyeste av forskning på fagområdet. Dette kommer studentene til gode gjennom
forskningsbasert undervisning i flere emner. Forelesere vil for eksempel kunne dra inn relevante
eksempelet fra nyeste forskning.
Vedlagt søknaden finnes en publikasjonsliste for det vitenskapelig ansatte tilknyttet programmet.
Denne listen viser at forskningen i høy grad er relevant for temaer innen regnskap og revisjon.
Forskningen er ytterligere beskrevet under punkt 5 Fagmiljø, der også relevansen er utdypet.

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
Mulighet for utveksling på programmet er beskrevet som eget punkt under, punkt 8. I tillegg til
utreisende studenter, er det også innreisende studenter fra utlandet som tar emner tilknyttet
programmet. Disse er her for ett, til tider to, semester, og kommer via bilaterale avtaler eller
Erasmusavtaler. Siden flere av emnene undervises på norsk, er det kun emnene på engelsk denne
studentgruppen kan følge. I tillegg kan de da ta andre emner som fra MSc in Business for å få nok
innhold i semesteret.
Emnene som undervises på engelsk på Master i regnskap og revisjon er følgende:
Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse
Forskningsmetode
Strategisk analyse
Videregående finansregnskapsanalyse
De anbefalte valgemnene kan byttes ut med andre emner, men alle emnene nevnt over inngår også i
MSc in Business. Siden det programmet tilbys på engelsk, vil det også være engelskspråklige
gradsstudenter tilstede i undervisningen. Det er altså et solid grunnlag for et godt internasjonalt
miljø. Et internasjonalt miljø vil kunne bidra til et videre perspektiv på fagområdet blant studentene.
Ved at studenter med ulike bakgrunn arbeider sammen i grupper, vil de kunne få ulike synsvinkler på
problemstillinger, blant annet ut fra hvilket kulturelt verdisett studentene har med seg.
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Emneansvarlig, og foreleser, i emnet Forskningsmetode, Roberto Rivas Hermann, er av utenlandsk
opprinnelse med internasjonal utdannelse, og tar slik det internasjonale perspektivet med i
undervisningen av emnet. Emneansvarlig, og forleser, i emnet Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse,
Thomas Leirvik, har tatt doktorgraden sin i Sveits og tilbrakt 1,5 år ved Yale university som post.doc,
og benytter seg av denne internasjonale erfaringen i undervisningssammenheng blant annet ved å
kunne tilby et internasjonalt perspektiv på avansert porteføljeteori. Forelesere med slik erfaring
bidrar til å holde et større perspektiv på en del av problemstillingene som diskuteres, og sette dem i
ulike internasjonale kontekster.
Flere av emnene har internasjonal pensumlitteratur, deriblant emnene listet opp lenger oppe i dette
punktet. Studentene får slik både kunnskaper til den engelske terminologien, men også teorien gitt
fra internasjonalt ståsted.
Mye av masterprogrammet omhandler likevel norsk regelsett og norske standarder, men også det
internasjonale perspektivet belyses. Et godt eksempel på dette er det obligatorisk emnet
Internasjonale regnskapsstandarder og analyser. Emnet behandler dyptgående tematikk knyttet til
internasjonale regnskapsspråk med utgangspunkt i utvalgte regnskapsstandarder.

(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
På Master i regnskap og revisjon vil det være mulighet for utveksling i 3. semester. Dette semesteret
inneholder to obligatoriske emner (Forskningsmetode og Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse), i
tillegg til to valgemner. Begge de to obligatoriske emnene er eksisterende emner på dagens Master
of Science i Business, og fakultetet har dermed erfaring med utreisende studenter som trenger
tilsvarende emner i utlandet. Studentene kan benytte seg av flere av universitetets avtaler, og ikke
minst avtaler som HHN har med relevante partnere innen det økonomiske området, og som også
benyttes for utveksling på MSc in Business.
Universitetet har en Erasmusavtale om utveksling med Technische Hochschule Nürnberg Georg
Simon Ohm i Tyskland, der også studenter på hovedprofilen Finansiering og investering på MSc in
Business har muligheter til å dra. For studenter på Master i regnskap og revisjon vil et opphold ved
denne institusjonen være relevant. De har mulighet til å følge emner fra masteren i «International
Finance and Economics». For å erstatte Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse, brukes normalt
modulen «Corporate Valuation and Value Based Management» og for å erstatte Forskningsmetode
brukes «Applied Quantitative Methods» eller «Applied Internasjonal Research Projects». I tillegg kan
da studentene velge valgemner blant de øvrige modulene.
Studenter som drar på utveksling får en forhåndsgodkjenning av emnene de skal ta ved
partnerinstitusjonen. Slik sikres det at de kan følge ordinært løp videre når de kommer tilbake, uten å
måtte ta noen ekstra emner. Hele utvekslingsoppholdet vil da inngå som en del av graden. Avtalen
finnes vedlagt.

(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted.
Det er ikke obligatorisk praksis i programmet.
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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.
Studiet ligger i overordnet område økonomi, mer presist bedriftsøkonomi og enda mer spesifikt
innen regnskap og revisjon.
Studieprogrammet er bygget opp med en del sentrale emner direkte innen regnskap og revisjon
(Regnskapsteori og rammebetingelser og Internasjonale regnskapsstandarder og analyse,
Revisjonssystemer og standarder og Fordypning i revisjon, og Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse)
tillegg til «rammeemner» som gir nødvendig kunnskap blant annet om rammebetingelsene
(Selskapsrett og Skatt og avgift). I tillegg kommer valgemner og masteroppgaven. Kjernen til
programmet ligger altså helt klart innen fagområdet regnskap og revisjon.
Studiet er bredt nok til å kunne utgjøre en egen mastergrad, ikke minst da dette er føringer fra NRØA
(som forklart helt først i søknaden). I dag er det fire andre utdanningsinstitusjoner som tilbyr en
Master i regnskap og revisjon; BI, NHH, UiA og UiS. Dette er en anerkjent type mastergrad, som også
samfunns- og arbeidslivet er godt kjent med.
Studiet har en bredde ved at det omfatter begge fagområdene regnskap og revisjon. Disse krysser
naturlig nok på flere punkter, men man beholder en bredde ved å omhandle begge disse
fagområdene i mastergraden. De utgjør en del av det bedriftsøkonomiske fagområdet og er slik godt
forankret i miljøet ved HHN. HHN har sin hovedfokus nettopp innen bedriftsøkonomi. Fakultetet
tilbyr andre utdanningen der bedriftsøkonomi er definert som de sentrale delene av programmet,
som Bachelor i økonomi og ledelse, og har en rekke vitenskapelig ansatte innen dette området.
Fakultetet har også en egen forskningsgruppe, Økonomisk analyse og regnskap, som per i dag består
av 55 vitenskapelig ansatte (se vedlegg for beskrivelse av faggruppene). Master i regnskap og revisjon
er godt forandret i dette miljøet, og leder av faggruppen, Anatoli Bourmistov, har bidratt i arbeidet
med å utvikle graden, og skal også selv bidra med undervisnings, samtidig som han selv forsker innen
fagområdet. Fagmiljøet er beskrevet mer i detalj utover i søknaden.

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

Fagmiljøet direkte tilknyttet Master i regnskap og revisjon består av 14 vitenskapelig ansatte, hvorav
11 av de 14 har fast stilling ved Nord universitet. Noen utskiftninger i fagmiljøet vil være naturlig.
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Noen nyansettelser, eksterne som hentes inn for kortere eller lengre perioder, ansatte som går av
med pensjon etc. vil være naturlig. Vi anser likevel miljøet som stabilt. Handelshøgskolen har
dessuten mange ansatte innen deg bedriftsøkonomiske fagområdet (som da inkluderer regnskap og
revisjon), som kan benyttes i undervisningskabalen om nødvendig, da i hovedsak blant de 55 ansatte
i faggruppen Økonomisk analyse og regnskap.
Fagmiljøet tilknyttet programmet har både høy og faglig relevant kompetanse innen området. Det
kan grovt sett deles i to kategorier; ansatte med førstekompetanse som har sin hovedstilling ved
Nord, og ansatte uten førstekompetanse som har sin hovedstilling ved en arbeidsgiver som er faglig
relevant for programmet. Den første kategorien viser høy faglig kompetanse ved at de vitenskapelig
ansatte også forsker innen området, som beskrevet mer i detalj under punkt 5 lenger ned i søknaden.
Den andre kategorien har høy kompetanse da de til daglig arbeider med den praktiske delen av
fagområdet. En detaljert oversikt over fagmiljøet og deres kompetanse finnes i vedlagte CV-er.

(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
Vedlagt publikasjonsliste for fagmiljøet tilknyttet Master i regnskap og revisjon dokumenterer
resultater i form av forskning av god kvalitet. Totalt er det 62 publikasjoner de siste fem årene
Publikasjonene inkludert er av god kvalitet. Dette er sikret ved at kun de poenggivende i Cristin er
tatt med i listen.
Publikasjonene er i stor grad relevante for programmets innhold og en betydelig andel av
publikasjonene svært spesifikke for fagområdet. Spesielt Anatoli Bourmistov og Levi Gårseth-Nesbakk
publiserer kontinuerlig i kjerneområdet til programmet. Fagmiljøets resultater er beskrevet i detalj
under punkt 5, som omhandler §2-3. I samme paragraf, da under punkt 6 i søknaden er det beskrevet
hvilke nasjonale og internasjonale samarbeid fagmiljøet har. Flere av disse samarbeidene resulterer
da også i publikasjoner. Blant annet er publikasjonene under et resultat av et nasjonalt
forskningssamarbeid med NHH.
Bourmistrov, Anatoli; Kaarbøe, Katarina.
Tensions in managerial attention in a company in crisis: How tightening budget control
resulted in discomfort zones for line managers. Journal of Accounting and Organizational
Change 2017 ;Volum 13.(2) s.239-261
NORD NHH
Bourmistrov, Anatoli; Helle, Grete; Kaarbøe, Katarina.
Kreativ tenkning eller intelligent maskin? Bruks av scenarioer i ulike bransjer i Norge. Praktisk
økonomi og finans 2017 ;Volum 33.(1) s.69-85
NORD NHH
Tilsvarende er følgende publikasjoner et resultat av samarbeid med NTNU:
Gårseth-Nesbakk, Levi; Kjærland, Frode.
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Terra-skandalen og norske kommuners innovative grep for å oppnå en dynamisk
finansforvaltning. I: Innovasjoner i offentlig tjenesteyting: vågal reise med behov for allierte.
Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1552-2. s.147-172
NORD NTNU
Internasjonalt har HHN en del forskningssamarbeid og da også publikasjoner innen regnskap og
revisjon i offentlig sektor med Essex Business School. Den siste her er:
Adhikari, Pawan; Gårseth-Nesbakk, Levi.
Implementing public sector accruals in OECD member states: Major issues and challenges.
Accounting Forum 2016 ;Volum 40.(2) s.125-142
NORD
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.
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(studietilsynsforskriften § 2-3)

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall
studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.
Det er forventet å ta opp 40 studenter på Master i regnskap og revisjon høsten 2018. Siden dette er
et toårig program, vil det når programmet er fullt etablert kunne forventes å være inntil 80
studenter, fordelt på 1. og 2. året. 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. Dersom man tar utgangspunkt i
frafall på MSc in Business er dette relativt lavt, ca. 15 %. Antagelig kan tilsvarende frafall forventes
ved MRR.
Ut fra dette estimatet kan vi anta at det vil være omtrent 80 aktive studenter på programmet når det
har vært tilbudt noen år.

Studieprogram
Master i regnskap og revisjon

Forventet antall
studenter første år
40

Forventet antall
studenter ved full drift
80

Studentene vil ha undervisning sammen med MSc in Business (ca. 80 studenter pr årskull), på
følgende emner:
o Innovasjon og endringsprosesser
o Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse
o Forskningsmetode
o Valgemne 1, 2 og 3 (noe avhengig av hva studentene velger)
Fagmiljøet direkte tilknyttet Master i regnskap og revisjon består av 14 personer. En detaljert
oversikt over disse er gitt i eget vedlegg, en kortversjon er gitt i oversikten under. Vi mener fagmiljøet
ut fra størrelse og sammensetning godt kan ivareta studentgruppen på ca. 40 studenter pr år.
Fagmiljøet tilknyttet programmet utgjør 5,6 årsverk, som på sikt, når 80 studenter er i løp, gir 0,07
årsverk per student. Deres kompetanse er beskrevet i vedlagte CV-er og dersom man ser opp mot
studiets egenart, er det også godt dekkende.
Fagmiljøet kan deles i ulike grupper: Noen er kun tilknyttet støtteemnene, som Alsos, Doornich,
Arntzen, Mathisen og Hermann. Av disse fem har fire doktorgrad, og en betydelig andel
publikasjoner. De er altså aktive innen forskning, samtidig som de bidrar med undervisning, men da
ikke direkte innen kjerneområdet for programmet. De er likevel godt kvalifiserte til å dekke de
emnene de underviser i. Andre forelesere med førstekompetanse har sin kjerneaktivitet innen
fagområdet som samsvarer med programmets sentrale deler. Dette gjelder Bourmistov, Bardal,
Timochenko, Gårseth-Nesbakk, og Leirvik. Alle disse både forsker og underviser betraktelig innen
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regnskap og revisjon. I tillegg er det en viktig gruppe ansatte, uten førstekompetanse, som bidrar
med svært nyttig praktisk kompetanse inn i kjernefagene. Dette er Meidelsen, Johansen, Vikdal og
Stephansen. Alle disse har stillinger ved andre arbeidsgivere enn HHN der de aktivt arbeider med
enten regnskap eller revisjon. I kombinasjon med sine kollegaer ved HHN med førstekompetanse, gir
de en praktisk og oppdatert undervisning innen et fagfelt som krever nettopp dette. For å kunne gi
tilfredsstillende undervisning innen programmets sentrale deler, er det her høyst nødvendig med
forelesere som også utøver faget daglig. Som beskrevet senere i søknaden, er også alle disse fire del
av et kompetansehevingsprogram ved HHN, for å gi dem førstekompetanse.
Førsteamanuensis Levi Gårseth-Nestbakk er studieprogramansvarlig for Master i regnskap og
revisjon. Han har doktorgrad innen bedriftsøkonomi med fokus på regnskap. Hans kompetanse er
dermed svært relevant i rollen som programansvarlig.
Tabell 4: Oversikt over fagmiljø tilknyttet Master i regnskap og revisjon
Ansatte som bidrar
faglig

Faglige
årsverk i
Stillingsbetegnelse Ansettelsesforhold studiet

Anatoli Bourmistrov
Professor
H/Fast
Gry Agnete Alsos
Professor
H/Fast
June Borge Doornich Førsteamanuensis H/Fast
Kirsti H. R. Meidelsen Universitetslektor Ikke H/Fast
Kjersti Granås Bardal Førsteamanuensis H/Fast
Knut Viggo Johansen Universitetslektor H/Fast
Konstantin Y.
Timochenko
Førsteamanuensis H/Fast
Levi Gårseth-Nesbakk Førsteamanuensis H/Fast
Marianne G. Arntzen Stipendiat
H/Ikke fast
Nina Vikdal
Universitetslektor Ikke H/Ikke fast
Roberto Rivas
Hermann
Postdoktor
H/Ikke fast
Sissel W. Stephansen Universitetslektor Ikke H/Fast
Terje Mathisen
Professor
H/Fast
Thomas Leirvik
Førsteamanuensis H/Fast
Sum totalt (årsverk)
Årsverk sentrale deler
Årsverk førstekompetente innen sentrale deler
Prosent førstekompetente (fra antall)
Prosent bidrag fra førstekompetente (årsverk)
Prosent årsverk hovedstilling ved Nord

0,80
0,55
0,20
0,20
0,50
0,30

Undervisnings-/veilednings- område i
studiet
Støtteemne, regnskap/revisjon og
masteroppgave
Støtteemne
Støtteemne
Støtteemne og masteroppgave
Masteroppgave
Regnskap/revisjon

0,55
0,75
0,20
0,10

Støtteemne og masteroppgave
Regnskap/revisjon og masteroppgave
Støtteemne
Regnskap/revisjon

0,35
0,16
0,30
0,65
5,6
3,0
2,2
67
83
92

Støtteemner
Regnskap/revisjon og støtteemner
Støtteemne
Regnskap/revisjon

I tillegg skal fagmiljøet være kompetansemessig stabilt. Som det framgår av tabellen over og av
vedlagt mer detaljert oversikt over fagmiljøet, har 11 av de 14 vitenskapelig ansatte fast stilling ved
Nord universitet. Noen utskiftninger i fagmiljøet vil være naturlig. Noen nyansettelser, eksterne som
hentes inn for kortere eller lengre perioder, ansatte som går av med pensjon etc. vil kunne
forekomme. Vi anser det likevel miljøet som robust, og det er ingen indikasjoner på at ikke fagmiljøet
vil være like stabilt framover som det er nå. Handelshøgskolen har dessuten mange ansatte innen
deg bedriftsøkonomiske fagområdet (som da inkluderer regnskap og revisjon), som kan benyttes i
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undervisningskabalen om nødvendig. Faggruppe for økonomisk analyse har i dag 55 vitenskapelig
ansatte.
Handelshøgskolen har flere vitenskapelig ansatte som kan bidra blant annet med veiledning av
masteroppgaver, dersom behov. I oversikten er i første omgang de mest relevante veilederne
inkludert. Det vil likevel flere som kunne vært inkludert, og det vil også kunne være tilfeller der
studentene ønsker å skrive oppgaver i ytterkanten av sentrale deler av studiet. Da har HHN et bredt
spekter av vitenskapelig ansatte med solid veiledningskompetanse å ty til.

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
Fagmiljøet har variert utdanningsfaglig kompetanse. Det henvises til de enkeltes CV-er for detaljert
informasjon. Noen av foreleserne har universitetspedagogikk, andre har diverse kompetanse knyttet
til teknologi i undervisningen, mens noen ikke har formell utdanningsfaglig kompetanse. Det er flere
erfarne forelesere på programmet, som har tilegnet seg praktiske kunnskaper på feltet i løpet av
årene, som ikke nødvendigvis regnes med.
Universitetet har tidligere hatt, og vil også framover tilby et emne innen i universitetspedagogikk.
Ansatte ved handelshøgskolen vil på lik linje med andre ansatte ved HHN kunne søke om å delta på
dette. Per i dag er det ikke et tilbud tilgjengelig, men en arbeidsgruppe ble nedsatt av ledelsen ved
Nord universitet for utarbeidelse av et tilbud. Det foreligger nå en rapport, og det forventes at tilbud
om universitetspedagogikk også vil bli gitt i framtiden.
Handelshøgskolen har nå to opprykksprogram, med totalt 40 vitenskapelig ansatte i løp:
Professorskolen der det arbeides med å gi førsteamanuensiser grunnlaget til å kunne søke opprykk til
professor, og førstelektorskolen, der høgskole- og universitetslektorer gis et program for å fremme
opprykk til førstelektor. Fire av de vitenskapelig ansatte tilknyttet MRR deltar på sistnevnte program;
Sissel W. Stephansen, Kirsti H.R. Meidelsen, Nina Vikdal og Knut Viggo Johansen. Ambisjonen er at de
i løpet av en 2-3 års periode skal inneha førstekompetanse. Grunnlaget for dette opprykket er i stor
grad fokus på pedagogisk arbeid med undervisning. Som del av programmet må de redegjøre for sine
pedagogiske vurderinger av undervisningen og for hvordan de bruker ulike pedagogiske virkemidler.
Dette må være dokumenterbart.
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Det arbeides dermed med den utdanningsfaglige kompetansen i miljøet tilknyttet MRR.
Universitetet har en god del digital kompetanse, både i IKT-avdeling og gjennom KOLT, som kommer
de vitenskapelig ansatte til gode. Det er laget flere nyttige ressurssider på intranettet, for eksempel
for Inspera, der det er tilgjengelig opplæringsvideoer og jevnlig tilbud om kurs. Fakultetet har egen
Canvas/Fronterkontakt, hvor de ansatte kan få hjelp ved behov. De vitenskapelig ansatte ved HHN
har lite formalkompetanse innen teknologi, men det kurses og gis individuell opplæring ved behov.
En del av foreleserne har god kompetanse innenfor regnskapssystemene som benyttes, og holder seg
oppdatert ved kontakt med næringen. Flere av de vitenskapelig ansatte tilknyttet programmet har
sin hovedstilling ved en annen arbeidsgiver, der de jobber aktivt med regnskap og/eller revisjon og
da også de program som benyttes der i det daglige. Den digitale kompetansen er dermed
tilfredsstillende med tanke på type studium dette er.

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
Dekan har det overordnede ansvaret ved et fakultet. Handelshøgskolen 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 HHN (UU-HHN). Utvalget består blant annet av alle studieprogramansvarlige ved fakultetet, som
er blitt forespurt av dekanatet. Utvalget vil kunne fatte vedtak som omhandler Master i regnskap og
revisjon, der gitt i utvalgets mandat, men da etter innspill fra studieprogramansvarlig. Hvert
studieprogram har en programansvarlig.
Ansvarsområdene til de programansvarlige ved HHN er beskrevet i vedlagte «Arbeidsoppgaver og
ansvar som studieprogramansvarlig». Denne ble utarbeidet i januar 2017, med utgangspunkt
rollebeskrivelsen gitt i Nord universitet sin kvalitetshåndbok. Følgende hovedpunkt er der gitt:
Studieprogramansvarlig
1. Har et helhetlig ansvar for at å sikre kvalitet og studieprogramdesign i studieprogrammene.
2. Ansvar for utarbeidelse av årlig studieprogramrapport iht. gjeldende mal, samt igangsetting av
studiekvalitetshevende tiltak og oppfølging av disse.
3. Skal kvalitetssikre hele studieløpet, herunder planlegging og utvikling av fag- og studieplaner og
gjennomføring av eksterne vurderingspanel.
4. Ansvar for at det gjennomføres semestervise dialogmøter med studentene på alle årstrinn.
5. Har ansvar for at utdanningsprogrammene har høy internasjonal kvalitet.
Førsteamanuensis Levi Gårseth-Nestbakk er studieprogramansvarlig for Master i regnskap og
revisjon. Som programansvarlig har Gårseth-Nesbakk dermed definerte oppgaver som følges opp.
Gårseth-Nesbakk er fast ansatt ved Handelshøgskolen siden 2007. Han har doktorgrad innen
bedriftsøkonomi med fokus på regnskap. Hans kompetanse er dermed svært relevant i rollen som
programansvarlig.

(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
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førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder
følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
Vedlagt finnes en komplett oversikt over fagmiljøet som inngår i studieprogrammet. I tabellen under
punkt 1 på Fagmiljø, er det gitt en oppsummering av denne.
Stillingsandelen som benyttes til undervisning av et emne, er beregnet ved at det legges til grunn 33
timers arbeidsbelastning per studiepoeng. Ett emne på 7,5 sp vil da utgjøre 247,5 timer, som igjen
tilsvarer omtrent 15 % stilling. I praksis vil arbeidsbelastningen variere noe, både ut fra antall
studenter, undervisningsform, om emnet er nytt eller godt innkjørt etc. Et helt nøyaktig bilde er det
dermed utfordrende å gi, men vi mener tabellen gir en realistisk framstilling. I tillegg til undervisning
bidrar mange med veiledning på masteroppgave. Her er belastningen satt til 5%, men dette vil
naturligvis også variere fra år til år ut fra antall studenter per veileder. Programansvarlig er gitt 5 %.
Som tabellen med oversikt over fagmiljøet i punkt 1 viser er 83 % av årsverkene tilknyttet
studieprogrammet bidrag fra ansatte med hovedstilling ved Nord universitet. Kravet om minimum 50
% er dermed oppfylt. For å oppfylle kravet om førstestillingskompetanse i sentrale deler av
studietilbudet, må de sentrale delene først defineres.
Studiemodellen til Master i regnskap og revisjon ser slik ut (emner som inngår i de sentrale delene er
understreket):
Figur 2: Studiemodell for MRR med sentrale deler understreket

Studiemodell for Master i regnskap og revisjon (MRR)
1.semester

Innovasjon og
endringsprosesser
(7,5 sp)

Selskapsrett
(7,5 sp)

Regnskapsteori og
rammebetingelser
(7,5 sp)

Revisjonsteori
og standarder
(7,5 sp)

2.semester

Skatt og avgift
(7,5 sp)

Valgemne 1 –
Videregående
finansregnskapsanalys
e
(7,5 sp)

Internasjonale
regnskapsstandarder
og analyse
(7,5 sp)

Fordypning i
revisjon
(7,5 sp)

3.semester

Forskningsmetode
(7,5 sp)

Verdsettelse og
Valgemne 2 –
lønnsomhetsanalyse
Strategisk analyse
(7,5 sp)
(7,5 sp)
Masteroppgave i regnskap og revisjon
(30 sp)

4.semester

Valgemne 3 –
Praktisk revisjon
(7,5 sp)

Vi har valgt å definere de sentrale delene av programmet ut fra føringene fra NRØA om innhold. I
praksis betyr dette de to regnskapsfagene (Regnskapsteori og rammebetingelser og Internasjonale
regnskapsstandarder og analyse), de to revisjonsfagene (Revisjonssystemer og standarder og
Fordypning i revisjon, Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse, Selskapsrett og Skatt og avgift. Det er
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disse fagene som utgjør kjernen av programmet. Valgemnene, metodevalget og Innovasjon og
endringsprosesser er å anse som støtteemner. Masteroppgaven inkluderes ikke, på tross av at dette
naturligvis også er et viktig element. Om man hadde valgt å inkludere den i de sentrale delene eller
ikke, oppfyller programmet fortsatt kravene gitt i Studietilsynsforskriften. Handelshøgskolen har
dermed valgt å definere sentrale deler ut fra hva vi anser som kjerneelementer i studieprogrammet,
med utgangspunkt i NRØA sine føringer, og beregningene er gjort derifra.

a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst
20 prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
Faller bort, da programmet er på masternivå.

b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet
bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med
professor- eller dosentkompetanse.
Av de 14 personene i fagmiljøet tilknyttet programmet, har 9 førstekompetanse, noe som tilsvarer 67
% (se oversikt over fagmiljø vedlagt og rett under punkt 4). Kravet om minimum 50 %
førstestillingskompetanse er dermed innfridd. Tre av de 14 personene tilknyttet studiet har
professorkompetanse. Disse utgjør da 21 % av fagstaben. Professor Anatoli Bourmistorv, som er
gruppeleder for faggruppen Økonomisk analyse og regnskap ved HHN, har da særdeles relevant
kompetanse, med doktorgrad i bedriftsøkonomi og mye forskning innen området.

(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater
med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
Fagmiljøet tilknyttet Master i regnskap og revisjon driver aktivt forskning og faglig utviklingsarbeid. Ni
av de 14 personene tilknyttet programmet har førstestillingskompetanse, og har avsatt tid til
forskning og utvikling som del av stillingen. Største delen av fagmiljøet driver dermed aktivt med
forskning.
Vedlagt finnes en komplett oversikt over publikasjonene til fagmiljøet de siste fem årene. Totalt er
det 62 publikasjoner de siste fem årene (hentet fra 2012 til 2017, kun poenggivende, fra Cristin), og
da er nok ikke alle fra 2017 med. Publikasjonene skal være av god kvalitet. Dette er sikret ved at kun
de poenggivende er inkludert. Om en forsker har valgt å skrive en kronikk i en dagsavis, er dette
dermed ikke inkludert. Det betyr ikke at ikke kronikker og tilsvarende er viktig for formidlingen, men i
denne sammenhengen er publikasjonslisten altså kvalitetssikret ved at kun poenggivende
publikasjoner er tatt med. Dette forkorter naturligvis listen betraktelig, men gjør den også
sammenlignbar.
Publikasjonene er i stor grad relevante for programmets innhold. Da alle vitenskapelig ansatte som er
tilknyttet programmet er inkludert i listen, vil naturligvis noen være mer i randsonen eller til tider
utenfor programmets fokus. Likevel er en betydelig andel av publikasjonene svært spesifikke for
fagområdet, og spesielt Anatoli Bourmistov og Levi Gårseth-Nesbakk publiserer kontinuerlig i
kjerneområdet til programmet. Eksempler fra deres publikasjoner er:
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Bourmistrov, Anatoli; Olson, Olov.
Introduction. I: Accounting, management control and institutional development. Cappelen
Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-44483-9. s.20-26
NORD
Gårseth-Nesbakk, Levi.
Faglige perspektiver på regnskapsmessige hybridmodeller - et eklektisk teoretisk opphav og
en motstridende ideologisk tilnærming. I:
Perspektiver på økonomistyring. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1503-4. s.33-63
NORD
Av de som ikke er førstekompetente er det kun stipendiat Marianne G. Antzen som har sin
hovedstilling ved Nord universitet. Hun er forventet å disputere i løpet av det kommende året. De
øvrige uten førstekompetanse er alle regnskapsførere eller revisorer som stort sett har sin
hovedstilling annet sted, der de praktiserer innen fagområdet. Som CV-ene viser arbeider disse i
større firma som Widereø (regnskapssjef Kirsti H. R. Meidelsen), Earnst & Young (manager Sissel W.
Stephansen og manager Nina Vikdal) og Kyst-Revisjon AS (statsautorisert revisor Knut Viggo
Johansen). Som nevnt tidligere er også alle disse fire innrullert i kompetansehevingsprogrammet ved
HHN. Deres faglige utviklingsarbeid lar seg vanskeligere dokumentere enn ved ansatte med
førstestillingskompetanse, men det faktum at de alle er i yrker der de er avhengige av å være faglig
oppdatert for å kunne praktisere, gjør at de naturligvis også holder seg oppdatert via arbeidsgiver.
Totalt sett mener vi at vi har god dokumentasjon på at fagmiljøet driver aktiv forskning og faglig
utviklingsarbeid, med resultater på høyt 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.
Under er en oppsummering av nettverkene til de ulike vitenskapelig ansatte tilknyttet MRR.
Tabell 5: Oversikt over nettverk for vitenskapelig ansatte tilknyttet Master i regnskap og revisjon
Vitenskapelig ansatt

Nettverk

Anatoli Bourmistrov



Leder av HHN Faggruppe økonomisk analyse og regnskap



Medlem av forskningsgruppe, prosjekt “Science and Business in
Arctic Environmental Governance” (POLGOV)



Nasjonal coordinator for Norge I European Accounting
Association (EAA)



Styremedlem av Cooperation with Russia and Eurasia programs
administered by The Norwegian Centre’s for International
Cooperation in Higher Education (SIU)



Styremedlem av Comparative International Government
Accounting
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Research (CIGAR) network of scholars

En rekke andre nettverk beskrevet i vedlagt CV
Gry Agnete Alsos

June Borge Doornich

Kirsti H. R. Meidelsen

Kjersti Granås Bardal

Knut Viggo Johansen

Konstantin Y.
Timochenko



HHN Faggruppe for innovasjon og entreprenørskap



Medlem av executive committee Academy of Management



Country Vice President (Norway) European Council of Small
Business (ECSB)



Norwegian representative European Summer University in
Entrepreneurship (ESU)



Medlem Diana International nettverket



Engage



HHN Faggruppe for marked, organisasjon og ledelse



ACTION (accounting, change, and tool implementations in
organisations) ved Norges Handelshøgskole



HHN Faggruppe Økonomisk analyse og regnskap



KPMG (styremedlem 2012-2015)



Medlem av revisorforeningen ( 2003-)



Medlem av Econa (tidl Siviløkonomforeningen (2005-)



HHN Faggruppe Økonomisk analyse og regnskap



The National Research School in Business



Economics and Administration




HHN Faggruppe Økonomisk analyse og regnskap
Ressursgruppe for offentlig sector



Revisorforeningen



HHN Faggruppe Økonomisk analyse og regnskap



MACE Research Group – Management Accounting and Control
for Organizational Adaptation in Changing Environments



Comparative International Governmental Accounting Research
(CIGAR)
University College of Southeast Norway
The Arctic University of Norway
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Levi Gårseth Nesbakk






Uppsala University (Uppsala Centre for Russian and Eurasian
Studies)
Northern (Arctic) Federal University of Russia
Murmansk State Technical University of Russia
Baltic State Technical University of Russia
Kiev National University of Ukraine



HHN Faggruppe Økonomisk analyse og regnskap



Diverse sensor- og små, enkeltstående undervisningsoppdrag
ved andre institusjoner i senere år (herunder for ulike
programmer i regi av bl.a. NHH, UiT, USN)



Medlem av Nasjonalt råd for økonomisk og adm. utdanning i
Norge (NRØA)



Medlem i utdanningsnettverk i regi av RegnskapsNorge og
Revisorforeningen

Forskningsnettverk inkluderer bl.a.:
o EIASM (særlig public sector reforms)
o European Accounting Association
o European Group for Public Administration (EGPA)

OECD’s Public Sector Accrual Symposia
Marianne G. Arntzen





HHN Faggruppe Innovasjon og entreprenørskap
Engage (Senter for fremragende utdanning) v/Nord Universitet
Norsi (Norwegian Research School in Innovation)

Nina Vikdal



MRR Gruppen – utarbeidelse av studieplan for MRR utdanning
ved Nord universitet



HHN Faggruppe Økonomisk analyse og regnskap

Roberto Rivas Hermann








Advances in Cleaner Production
Triple Helix Association
Norlarnet (Norwegian Latin America Research Network)
Greening of Industry Research Network
Sustainability Transitions Research Network (STRN)
HHN Faggruppe Entreprenørskap og innovasjon

Sissel W. Stephansen



HHN Faggruppe Økonomisk analyse og regnskap



«MRR-gruppen» – utarbeidelse av studieplan for MRRutdanning ved Nord universitet
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Terje Mathisen




HHN Faggruppe for Økonomisk analyse og regnskap
Forskningsgruppe i Logistikk og Transport (FiLT)

Thomas Leirvik



HHN Faggruppe Økonomisk analyse og regnskap



Samarbeider med forskere ved Yale University og Georgetown
University på ulike prosjekter.

Alle vitenskapelig ansatte ved HHN er tilknyttet en av fire faggrupper:


Faggruppe økonomisk analyse og regnskap



Faggruppe innovasjon og entreprenørskap



Faggruppe marked, organisasjon og ledelse



Faggruppe trafikk

En beskrivelse av de ulike faggruppene er gitt i eget vedlegg. Hver ansatt har dermed allerede et
nasjonalt nettverk i sin egen faggruppe, og gjerne i flere faggrupper ved fakultetet, ved samarbeid på
tvers av miljøene. Faggruppene holder jevnlige møter med varierende tematikk. De skal ivareta både
forskning, undervisning og formidling innenfor sitt fagområdet. Faggruppene kan få oppdrag fra
dekanatet, via faggruppeleder. For eksempel i arbeidet med utvikling av nye studieprogram, eller
revidering av eksisterende program, blir faggruppene bedt om å utvikle relevante emner innen deres
tematikk.
I tillegg har de fleste et variert nettverk utenfor Nord som beskrevet i vedlagte CV-er og i oversikten
over. Eksempler som kan nevnes er KPMG, Ernst & Young, Revisorforeningen, Econa, MACE Research
Group – Management Accounting and Control for Organizational Adaptation in Changing
Environments, utdanningsnettverk i regi av RegnskapsNorge og Revisorforeningen og Norsk råd for
økonomisk og administrative utdanninger (NRØA)
Fagmiljøet deltar i de ulike nettverkene både ved at de har en formell rolle (Levi Gårseth-Nesbakk
som er medlem i NRØA, Anatoli Bourmistov som er nasjonal koordinator for Norge i European
Accounting Association EAA), ved at de har samarbeid om forskning (som for eksempel Gry Alsos som
er co-director for Engage som aktivt driver fram forskning, Kjersti Granås Bardal som er del av The
National Research School in Business Economics and Administration, som også har fokus på
forskningssamarbeid) og i mer uformell form ved at det er kollegaer (som for eksempel Knut-Viggo
Johansen og Sissel W. Stephansen som arbeider som statsautorisert revisor i hhv Kyst-Revisjonen AS
og Manager Ernst & Young, og Kirsti H. R. Meidelsen som er regnskapssjef i Widerøe).
Nettverkene er særdeles relevante, da mange av dem går direkte på kjerneområdet i Master i
regnskap og revisjon. NRØA har en rekke faggrupper som legger føringer for studieprogram innen det
økonomisk fagområdet. Levi Gårseth-Nesbakk er medlem i en slik gruppe, og det var i den
sammenheng HHN i første omgang ble oppmerksom på at kravene til autorisasjon som revisor kom
til å bli endret. NRØA-nettverket er nyttig for å holde seg oppdatert om hvilke krav som ligger til
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dagens utdanninger, hva som kan forventes av endringer, og ikke minst for muligheten til å komme
med innspill til planlagte endringer.
De vitenskapelig ansatte har også et bredt internasjonalt nettverk, som blant annet kommer til nytte
i forskningssammenheng, og fører til samarbeid på tvers av institusjoner.
Nettverk i form av kollegaer i selskaper som er aktuelle arbeidsgivere for ferdig utdannede
kandidater er svært nyttige. Gjennom vitenskapelig ansatte som selv utøver relevante yrker for
kandidatene som skal utdannes, sikres det at programmet også tilbyr det som trengs i arbeidslivet. I
utarbeidelse av MRR har denne gruppen vitenskapelig ansatte (Knut-Viggo Johansen, Kirsti H. R.
Meidelsen, Nina Vikdal og Sissel W. Stephansen) også diskutert med sine kollegaer hva som er
relevant innhold. Deres direktekontakt med miljøet er også relevant for programmet når det er
startet opp, ved at de fortsatt tar sin oppdaterte kompetanse med inn i undervisningssammenheng.
De vil kunne dagsaktuelle eksempler, og ikke minst justere pensumlitteraturen etter hva som er
relevant for arbeidsmarkedet.
Oversikten viser at fagmiljøet samarbeider bredt både nasjonalt og internasjonalt, og vi mener at
kravet om relevant nettverk er godt dokumentert.

(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha
relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.
Det er ikke obligatorisk praksis i studieprogrammet.
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse

Fakta opplysninger om studiet
Felt

Fyll ut / Velg standardtekst

Programnavn

Master i regnskap og revisjon

Webnavn
(P-NAVN)
Nivå

Skriveveiledning
Oppgi programmets
fagnavn, f.eks Biologi.

Master (2 år)

Studiepoeng (ECTS)
Varighet

120
4 semester

Studiemodus

Heltid, samlingsbasert

Studiested

Bodø

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

Programansvarlig
Levi Gårseth-Nesbakk
Studieveileder
Ellinor Ida Kirkfjell
Undervisningsspråk
Kostnader
(P-KOST)

Hovedsakelig norsk, enkelte emner kan ha engelsk innhold
Ingen kostnader utover semesteravgift og
Oppgi evt. informasjon om
pensumlitteratur.
øvrige kostnader, f.eks
feltarbeid, tokt, nødvendig
utstyr.

Beskrivelse
Felt

Fyll ut / velg standardtekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon
(salgstekst)
(P-KORTINTRO)

Vi tilbyr en praksisnær utdanning med mulighet for å
lære både det teoretiske og praktiske knyttet til regnskap
og revisjon.

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

Du får gode muligheter via valgmuligheter til å forme ditt
eget studieløp (herunder ta et semester i utlandet, om
ønskelig).
Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og
lede endringsprosesser?

1
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med
engasjerende studenter og læringsmiljø.
Yrkesmuligheter
(P- YRKESMULIG)

Våre kandidater vil være godt kvalifisert for stillinger innen
regnskap og revisjon, bank og finans, industri og energi,
nasjonale departementer og andre offentlige institusjoner.
De jobber bl.a. som kontrollere og rådgivere, og mange er i
ledende stillinger.

Videre utdanning
(P-VIDSTUD)

Studiet kvalifiserer for opptak PhD i bedriftsøkonomi

Opptakskrav
(P-OPPTINFO)

Opptaksgrunnlaget er bachelorgrad eller tilsvarende tre
eller fire års økonomisk/administrative studier. Følgende
krav til fagkombinasjon fra grunnutdanning gjelder:
Totalt 90 studiepoeng fordelt på:

 minimum 30 studiepoeng bedriftsøkonomi:
driftsregnskap, finansregnskap, finansiering og
investering

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.

 minimum 25 studiepoeng administrasjonsfag:
organisasjon, markedsføring, strategi og ledelse

 minimum 15-20 studiepoeng samfunnsøkonomi:
mikroøkonomi, makroøkonomi, offentlig økonomi

 minimum 15-20 studiepoeng metodefag: matematikk,
statistikk, vitenskapelig metode
Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si
et karaktersnitt på minimum C i opptaksgrunnlaget.
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
Realkompetanse
(P-REALKP)

Programbeskrivelse
(P-INNHOLD)

Oppgi evt. særskilte krav

Studieprogrammet utvikler faglig sterke kandidater innen
regnskap og revisjonsfag som også er dyktige på
endringsprosesser, og innehar gode analytiske
ferdigheter og kritisk tankesett, som kan anvende digitale
verktøy og løsninger i praktisk problemløsning.
Programmet legger til rette for at studenten kan påvirke
eget studieløp gjennom ett valgemne i 2. semester og to
valgemner i 3. semester.

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

Valgmuligheten på 2. semester ligger i å velge blant
hovedprofilene som tilbys på MSc/siviløkonomstudiet.
Dette ligger innenfor fagområdene finans, økonomistyring,
internasjonal markedsføring og innovasjon og
entreprenørskap.
På 3. semester er det, foruten emner som ligger nært til
regnskap- og revisjonsfag, også mulig å velge blant mer
generelle emner som tilbys på MSc/siviløkonomstudiet.
Programmet er også tilrettelagt for å gi studenten mulighet
for utveksling til internasjonale universiteter på 3.
semester.
Læringsutbytte
(P-MAL)

Kunnskap
kandidaten:
 har avansert kunnskap innenfor
bedriftsøkonomiske fag, og spesialisert innsikt i
regnskap og revisjonsfag.
 har inngående kjennskap til bred forståelse
innenfor flere spesialiserte fagområder og evner
å anvende kunnskap på kryss av fagområder,
bransjer, og sektor.
 har avansert kunnskap om bedriftsøkonomiske
forskningstradisjoner og forskningsmetoder.
 har avansert kunnskap om ulike analytiske
verktøy og teknikker for å løse
bedriftsøkonomiske problemstillinger.
 Har god kjennskap til faglige rammebetingelser
og hvordan kunnskap kan anvendes på nye eller
endrede fagområder og praktiske situasjoner

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
Programbeskrivelse



Har inngående kjennskap til regnskapets og
revisjonens utviklingstrekk og rolle i samfunnet.
har avansert kunnskap om endringsprosesser og
hvordan de kan håndteres.

Ferdigheter
Kandidaten:
 Kan analysere og kritisk evaluere
informasjonskilder, samt faglige og teoretiske
rammeverk.
 Kan arbeide selvstendig med praktisk og
teoretisk problemløsning
 Kan kritisk vurdere spenningsforholdet mellom
teori og praksis
 Kan ut fra egne analyser strukturere og
formulere faglige resonnementer.
 Kan vurdere og bruke relevante metoder i
forskning og problemløsning i praksis.
 kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset
forsknings- eller utviklingsprosjekt under
veiledning og i tråd med gjeldende
forskningsetiske normer

Utveksling
(P-UTVEKS)

Generell kompetanse
Kandidaten:
 Kan anvende sin kompetanse på nye områder og
problemstillinger.
 Kan gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og
prosjektvurderinger.
 Kan anvende analytiske og digitale verktøy i
praktisk arbeid.
 kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser
 kan kommunisere om faglige problemstillinger,
analyser og konklusjoner innenfor fagområdet,
både med spesialister og til allmennheten
 kan formidle omfattende selvstendig arbeid og
behersker fagområdets uttrykksformer

kan analysere relevante fag-, yrkes- og
forskningsetiske problemstillinger
Utveksling anbefales i 3. semester. Technische Hochschule
Nürnberg Georg Simon Ohm i Tyskland er en mulighet.
Vennligst kontakt studieveileder for ytterligere
informasjon.

Oppgi 2- 3 anbefalte
institusjoner for utveksling,
samt hvilke/t semester
anbefales til utveksling.
Beskriv konkrete

4
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
utvekslings- og
praksisavtaler.

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
Emnekode og navn

Research Methods for Business and Management

Emnetype
(E-TYPE)
Studiested

Obligatorisk

Skriveveiledning

Bodø

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

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

English

1.

Semester
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

The course aims to prepare students with knowledge
and research methods to critically write their M.Sc.
thesis. The course is formed by three
complementary modules. The first module
comprises lectures on general theories of science to
allow students to position their research designs in
the adequate scientific paradigm. The main purpose
of the second module is to provide understanding of
the choices, problems and opportunities that
researchers are faced with in the process of planning
and carrying out research. Therefore, a range of
research methods, approaches to research and ways
of carrying out data analysis are therefore presented
and discussed in relation to theories of science. In
the third module, students are requested to identify
and examine methodological issues within their
projects and critically reflect upon them on the basis of

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.

1
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

theories of science. The students are thus invited to
reflect on the goals and ideals, approaches and
methods of their own knowledge production.
Læringsutbytte
(E-LÆR)

Students completing the course acquire the following:
Knowledge
• Explain how criterions like credibility,
validity, reliability and truth are used in
relation to the theories and methods
employed in their projects.
• Demonstrate knowledge of the relation
between theories of science, research design
and research methods at a graduate level.
• Understand the processes of systematic
literature review as a basis for developing
appropriate research designs
•

Argue about the appropriate research design
in relation to various kinds of research
questions, and choosing appropriate
qualitative or quantitative methods

•

Outline the key processes involved in the
most commonly used research methods in
business and management

Skills
•

Can apply critical reflection in relation to his
or her own knowledge production, including
reflections on relevance and legitimacy.

•

Can construct their own research design or
strategy in their projects, and to consider
the appropriateness of and the implicit
assumptions behind these designs and
strategies with reference to relevant
theories of science.
Can analyze and deal critically with various
sources of information relevant to the
master thesis
Can perform qualitative and quantitative
analysis by applying appropriate methods
and techniques
Can communicate scientific research to an
academic audience

•

•

•

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

•

2
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

Compenteces
• Can reflect critically on project-related
choices of theories of science and methods
in the field of business and management
• Can reflect critically on choices of qualitative
and quantitative research methods in the
fields of business and management
• Can take responsibility for continuous
professional development through
acquisitions of new knowledge of the
development and renewal of theories of
science and research designs.
Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

Must fulfill the requirements for admission to the Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
two-year Master of Science in Business
og evt. hvilke? Kan emnet
programme.

Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

In order to take this course, the student must fulfil the
current requirements for enrolment at the Master of
Science in Business program.

Undervisningsform
(E-UNDBESKR)

Ansikt-til-ansikt

Nettbasert

Nett- og samlingsbasert

Samlingsbasert

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)

The learning activities consists of lectures, hands on
practice labs, essay writing and supervised
assignment work where the students conducts one
research project and write up final reports from these.

3
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Pensum og anbefalt
litteratur
(E-PENS)

Pensum:
Electronic readings compendium will be shared in
Fronter

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Anbefalt litteratur:
Easterby-Smith, M., Thorpe, R., and Jackson, P. R.
(2015). Management and Business Research, 5th
Edition. London: Sage. (Management Research, 4th
edition can also be used).
Yin, R.K. (2013) Case Study Research: Design and
Methods, 5th Edition, SAGE Publications (4th Edition
can also be used).

Hjelepmidler til eksamen
(E-HJELP)

Pen, pencil, ruler, bilingual dictionary and
simple calculator.

Praksis
(E-PRAKSIS)

Not applicable

Vurderingsordninger

Assignment (OP/O). Worth 30/100 of the grade
Individual essay (OP/O). Worth 30/100 of the grade
Portfolio (MA/L). Worth 40/100 of the grade.

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

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

Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger - delvis
Overlappende emner
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Faktaopplysninger om emnet

Felt

Fyll ut / velg tekst

Emnekode og navn

Innovation and entrepreneurial thinking

Emnetype
(E-TYPE)
Studiested

Obligatorisk

Emneansvarlig

Marianne Arntzen

Undervisningsspråk

Engelsk

Undervisningssemester

Høst

Tilbys som frittstående
(E-TYPE)
Kostnader
(E-KOST)

Nei

Emneevaluering
(E-EVALU)

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

Skriveveiledning
Kommentert [MGA1]: Forslag til tittel i henhold til Engage
innhold. Alternativ tittel: Innovation and change processes

Bodø

Semesteravgift

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

Emnebeskrivelse

Felt

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

I en verden med økende markedsdynamikk, politiske
skiftninger, globale utfordringer og stadig raskere
teknologisk utvikling, blir organisasjoners etablerte
virksomhet kontinuerlig utfordret. Både bedrifter og
offentlige organisasjoner må sette innovasjon og
utvikling i fokus. For å lykkes med dette, trengs det
både ledere og ansatte som kan se og ta tak i nye
muligheter, gjennomføre innovasjonsprosesser, og som
skaper engasjement hos sine medarbeidere for
endring.

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
(E-LÆR)

Emnet vil gi innsikt i utvikling av forretningsmuligheter i
nye og eksisterende organisasjoner, innovasjon i
offentlig sektor, og hvordan man kan tilnærme seg
store og små samfunnsutfordringer gjennom et
entreprenørielt tankesett.
Kunnskap
Kandidaten skal etter endt emne ha fått:
 Kunnskap om betydningen av innovasjon i
offentlige og private organisasjoner, og om interne
og eksterne drivkrefter for innovasjon
 Kunnskap om hvordan innovasjons- og forretningsutviklingsprosesser kan initieres, gjennomføres og
evalueres

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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Kunnskap om utfordringer og barrierer for
innovasjon og endring i organisasjoner, og om
hvordan disse kan møtes
Kunnskap om utvikling av produkter og tjenester,
og identifisering av nye virksomhetsområder
Kunnskap om sammensetting og tilrettelegging for
effektivt teamarbeid

Ferdigheter
Kandidaten skal etter endt emne:
 Kunne analysere interne og eksterne drivkrefter for
endring, og diagnostisere behov for endring og
fornyelse
 Kunne forholde seg til betydelige samfunnsendringer, eksempelvis økt digitalisering, fokus på
sosial og miljømessig bærekraft, og endringer i
internasjonale relasjoner og samhandling,
herunder identifisere og ta tak i relevante
utfordringer og muligheter som oppstår
 Ha evne til å identifisere og ta tak i utfordringer og
muligheter innen en organisasjon gjennom et
entreprenørielt tankesett
 Kunne finne og bruke relevante verktøy for
innovasjon og forretningsutvikling
 Ha evne til å håndtere endringer og usikkerhet i en
organisasjon
 Forstå lederens rolle i endring, og hvordan lederen
gjennom kommunikasjon og involvering skaper
forståelse og engasjement for endring blant
ansatte

Generell kompetanse
Kandidaten skal få trening i:
 Å samarbeide i tverrfaglige team
 Problemløsning gjennom aktiv tilnærming
 Prosjektarbeid, herunder å lede og gjennomføre et
prosjekt i team
 Kommunikasjon, presentasjon og formidling i
endrings- og innovasjonsprosesser
Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

Fyller gjeldende opptakskrav til det to-årige studiet
Siviløkonom/Master of Science in Business eller Master
i regnskap og revisjon

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.
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Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.
Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

Undervisningsform
(E-UNDBESKR)

Kombinasjon av forelesning «ansikt til ansikt» og
studentaktive undervisningsformer. Veiledet,
selvstendig studentsamarbeid i team med konkret
prosjekt.

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E-LOGUND)

Læringen baseres i stor grad på studentaktive
undervisningsformer der studentene jobber med
faktiske utfordringer. Ulike pedagogiske metoder vil bli
benyttet:
 Undervisning i klasserom med fokus på løsning av
case
 Intensivt prosjektarbeid der studentene jobber
sammen i team om et konkret prosjekt i samarbeid
med en bedrift, offentlig virksomhet eller frivillig
organisasjon. Hoveddelen av arbeidet vil bli
gjennomført intensivt i løpet av en uke med
obligatorisk deltakelse. Elementer av teamutvikling
og bevisstgjøring i forhold til egen rolle i team vil
inngå som en del av prosessen. Prosjektarbeidet vil
bli veiledet.
 Forelesninger

Pensum og anbefalt
litteratur
(E-PENS)

Pensum:

Hjelpemidler til eksamen
(E-HJELP)

Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator, to-språklige
ordbøker

Kompendium
Anbefalt litteratur:

Praksis
(E-PRAKSIS)

Vurderingsordninger

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.




Obligatorisk deltakelse på prosjektarbeid uke
xx fem dager 9-16.
Mappe bestående av: Gruppebasert
prosjektpresentasjon (40%) og 5-siders

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
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individuell refleksjonstekst (20%) fra
prosjektarbeidet
4-timers skriftlig skoleeksamen (40%). Karakter
A-F

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









Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger - delvis
Overlappende emner



Informasjon som hentes fra bestillingen
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Internasjonale regnskapsstandarder og analyse

Emnetype
(E-TYPE)
Studiested

Obligatorisk

Emneansvarlig

Sissel Stephansen

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

2

Tilbys som frittstående
(E-TYPE)
Kostnader
(E-KOST)

Nei

Emneevaluering
(E-EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt

Skriveveiledning

Bodø

Semester avgift og pensumlitteratur.

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

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

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

Dette kurset behandler dyptgående emner knyttet til
internasjonale regnskapsspråk med utgangspunkt i
utvalgte regnskapsstandarder. Sentrale emner vil være
knyttet til hvorvidt finansregnskapet er i samsvar med
det regelverket som gjelder for finansiell rapportering
og hvordan man stiller både kritiske spørsmål og utøver
profesjonelt skjønn.

Læringsutbytte
(E-LÆR)

Kunnskap:
- Avansert kunnskap om sentrale internasjonale
regnskapsstandarder og forskjeller knyttet til
god regnskapsskikk (NGAAP)
- Ha solid forståelse av innholdet i utvalgte
standarder og når de ulike standardene skal
anvendes.

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.

1
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
-

-

Kjenne til utfordringer forbundet med å
fortolke
og
anvende
internasjonale
regnskapsbegreper
og
standarder
for
innregning, periodisering, måling, presentasjon
og noter
Kjenne til betydningen av profesjonelt skjønn i
tolkning og anvendelse av IFRS og GRS
Avansert kunnskap om hvordan driftsregnskap
og kostnadsberegninger ligger til grunn for
rapporteringskrav og beregningsgrunnlag i
regnskapsstandarder

Ferdigheter
- Kunne vurdere hvilke regnskapsstandarder som
skal anvendes i ulike situasjoner/tilfeller
- Å kunne anvende utvalgte regnskapsstandarder
på praktiske regnskapsfaglige problemstillinger
og identifisere utfordrende regnskapsposter
- Kunne formulere og begrunne faglige
regnskapsvalg og –resonnementer.
- Kan analysere sentrale beskrivelser i notekrav
Generell kompetanse
- Å arbeide selvstendig og i grupper med
praktiske og teoretiske regnskapsfaglige
problemstillinger
- Reflektere over etiske regnskapsfaglige
problemstillinger Å kunne kommunisere faglige
problemstillinger, analyser og konklusjoner i et
regnskapsfaglig miljø

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

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.

2
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.
Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

Regnskapsteori og rammebetingelser

Undervisningsform
(E-UNDBESKR)
Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E-LOGUND)

Ansikt-til-ansikt

Pensum og anbefalt
litteratur
(E-PENS)

Pensum:

Forelesning og gruppearbeid i forbindelse med
arbeidskrav

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Kvifte et al. (2014). IFRS i Norge - Bransje - og
temaartikler. 7.utgave EY.
Picker et. al. Applying IFRS Standards.
2016. 4th Edition. Wiley.
Gjesdal, F., E. Kvaal og S.S. Kvifte (2006). Internasjonale
regnskapsstandarder.
Kvifte, S. S. og A. Johnsen. Konseptuelle rammeverk for
regnskap. DnR forlaget. 2008
Kompendium med utvalgte artikler
Anbefalt litteratur:
Internasjonale regnskapsstandarder (IAS og IFRS)
Regnskapsloven (1998) (se lovdata)
Tofteland Andre, Kvifte Steinar Sars, Bernhoft AnneCathrine (2011). Finansregnskap - God regnskapsskikk
og IFRS. 2. utg. Fagbokforlaget
Myrbakken, Elisabeth og Signe Haakanes. (2011). IFRS
på norsk: forskrift om internasjonale
regnskapsstandarder. 4. utg. Den norske
revisorforening

3
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Litteraturliste er foreløpig og kan bli endret avhengig
av tilgjengelig oppdatert litteratur ved kursstart.

Hjelepmidler til eksamen
(E-HJELP)
Praksis
(E-PRAKSIS)

Standard hjelpemidler

Vurderingsordninger

Obligatorisk og skriftlig skoleeksamen (4 timer)

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








Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger - delvis
Overlappende emner

4
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Praktisk Revisjon

Emnetype
(E‐TYPE)
Studiested

Valgfag

Emneansvarlig

Knut‐Viggo Johansen

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk

Undervisningssemester

Vår

Tilbys som frittstående
(E‐TYPE)
Kostnader
(E‐KOST)

Nei

Emneevaluering
(E‐EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon
(E‐INNHOLD)

Læringsutbytte
(E‐LÆR)

Skriveveiledning

Bodø

Semesteravgift og pensumlitteratur.

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

Fyll ut / velg tekst
Dette kurset gir en utdyping i praktisk anvendelse
av teori som er tilegnet gjennom kursene
“Revisjonsteori og standarder”og «Fordypning i
revisjon». Kurset vil gi deg særlig kompetanse
innen praktisk gjennomføring av revisjon.

Kunnskap ‐ studenten skal ved fullføring
 Ha inngående kunnskap om praktisk
gjennomføring av revisjon, med spesielt
fokus på anvendelse av profesjonelt skjønn,
fastsettelse av vesentlighet, innhenting av
revisjonsbevis, håndtering av
mislighetsrisiko, analytiske

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.

1
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse



revisjonshandlinger, fortsatt drift,
nærstående parter
Ha avansert kunnskap om
digitaliseringseffekter innen revisjonsfaget

Ferdigheter ‐ Studenten skal ved fullføring
 Kunne anvende revisjonsteori ved
planlegging og gjennomføring av revisjon
ved hjelp av digitale verktøy, herunder
vurdere risikoen for vesentlig feilinformasjon
i regnskapet, inkludert vurdere
mislighetsrisiko og annen særskilt risiko
 Analysere problemstillinger som gjør seg
gjeldende i praksis ved innhenting og
dokumentasjon av revisjonsbevis
 Kunne evaluere resultatet av innhentede
revisjonsbevis i lys av praktikeres
vurderinger.
 Kunne beregne kostnader forbundet med
revisjonsoppdrag og utarbeide
revisjonsanbud
 Kunne vurdere nytten av revisjonshandlinger
opp mot tilhørende kostnader for å kunne
gjennomføre en mest mulig kostnadseffektiv
revisjon

Generell kompetanse
 Oppøve profesjonell skepsis og anvende
profesjonelt skjønn
 studenten skal ved fullføring ha:
 praktisk innsikt, som er nødvendig for å
gjennomføre en moderne og effektiv
revisjon
 utviklet evnen til selvstendig resonnering
omkring sentrale
revisjonsproblemstillingene
Forkunnskapskrav
(E‐OPPTAK)

Emnet inngår som valgfag i Nord Universitets Master i
Revisjon og Regnskap.

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,

2
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.
Anbefalte forkunnskaper
(E‐ANFOR)

Ingen spesielle

Undervisningsform
(E‐UNDBESKR)

Ansikt‐til‐ansikt, veiledning i grupper med
gjennomgang av praktiske case

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E‐LOGUND)

Forelesninger, obligatoriske gruppeinnleveringer

Pensum og anbefalt
litteratur
(E‐PENS)

Pensum:
Eilifsen, Aa., W. F. Messier Jr., S. M. Glover and D. F.
Prawitt. (EMGP) 2014. Auditing & Assurance Services
Third International Edition, McGraw‐Hill.
Bror Petter Gulden: Den eksterne revisor
Utvalgte artikler
Anbefalt litteratur:

Hjelepmidler til eksamen
(E‐HJELP)
Praksis
(E‐PRAKSIS)

Revisors håndbok
Lovsamlinger og lover i særtrykk
Studenter som har mulighet for det, kan være med på
praktisk gjennomføring av et revisjonsoppdrag hos et
revisjonsfirma
Øvrige studenter får mulighet til gjennomføring av
praktiske case

Vurderingsordninger

Obligatorisk arbeid, i form av obligatoriske
innleveringer
Hjemmeeksamen 4 timer med utlevering av case 1 uke
i forveien

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner ‐ gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.

3
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

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/rules‐
regulations">University Rules and Regulations</a>
Tomme felter vises ikke på web

Informasjon som hentes fra bestillingen








Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger ‐ delvis
Overlappende emner

4
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
|Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Regnskapsteori og rammebetingelser

Emnetype
(E‐TYPE)
Studiested

Obligatorisk
Bodø

Emneansvarlig

Levi Gårseth‐Nesbakk

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

1

Tilbys som frittstående
(E‐TYPE)
Kostnader
(E‐KOST)

Nei

Emneevaluering
(E‐EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon
(E‐INNHOLD)

Læringsutbytte
(E‐LÆR)

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

Skriveveiledning

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

Skriveveiledning

Dette emnet behandler de konseptuelle rammeverk og
tilhørende regnskapsteori. Finansregnskapet er
fundamentet
for
regnskapsprodusenter
og
regnskapsbrukere og det er en klar målsetting at emnet
skal inneha en oversikt over forskjeller mellom
internasjonale regnskapsstandarder og god norsk
regnskapsskikk (NGAAP).

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.
Kunnskap
Læringsutbytte beskrives
‐ Avansert kunnskap om utviklingstrekk i punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
regnskapsbransjen
Generell
kompetanse 100
‐ Inngående kunnskap om finansregnskapet som
Se brev fra KD
–
200
ord.
informasjonskilde, dens rolle og betydning
20.03.2009.
‐ Avansert kunnskap om ulike regnskapsmessige
teorier og konseptuelle rammeverk, herunder
balanse‐ og resultatorienterte rammeverk.

1

23

nnelig 2017) Master i regnskap og revisjon - 17/03810-5 Akkreditering nye studieprogram 2018 - (opprinnelig 2017) Master i regnskap og revisjon : 17-04122-1 Vedlegg 1 Studieprogrambeskrivelse Master i regnskap og revisjon med emner 391424_1_1

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
‐

Avansert kunnskap om konsepter og prinsipper
for regnskapsmessig beregning, periodisering,
måling, presentasjon og noter (herunder
beregningsgrunnlaget som ligger til grunn for
ulike regnskapsløsninger og modeller)

Ferdigheter
‐ Kunne anvende konsepter og prinsipper for
innregning i resultatregnskapet og balansen,
(herunder periodisering og måling), samt
presentasjon i noter
‐ Å kunne analysere og forholde seg kritisk til
regnskapsinformasjon
Generell kompetanse
‐ Å være kritisk ved utarbeidelse og lesing av
regnskap
‐ Å
kunne
presentere
og
diskutere
regnskapsfaglige problemstillinger med andre
‐ Å kunne oppdatere sin kunnskap og ferdigheter

Forkunnskapskrav
(E‐OPPTAK)

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.

Anbefalte forkunnskaper
(E‐ANFOR)

REG2003 Årsregnskap og god regnskapsskikk 15 SP
eller tilsvarende
Videregående regnskap

Undervisningsform
(E‐UNDBESKR)

Ansikt‐til‐ansikt

2

24

nnelig 2017) Master i regnskap og revisjon - 17/03810-5 Akkreditering nye studieprogram 2018 - (opprinnelig 2017) Master i regnskap og revisjon : 17-04122-1 Vedlegg 1 Studieprogrambeskrivelse Master i regnskap og revisjon med emner 391424_1_1

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E‐LOGUND)

Forelesning og gruppearbeid i forbindelse med
arbeidskrav

Pensum og anbefalt
litteratur
(E‐PENS)

Pensum:
Gjesdal, F., E. Kvaal og S.S. Kvifte (2006). Internasjonale

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

regnskapsstandarder.
Kvifte, S. S. og A. Johnsen. Konseptuelle rammeverk for
regnskap. DnR forlaget. 2008
Kompendium med utvalgte artikler
Anbefalt litteratur:
Internasjonale regnskapsstandarder (IAS og IFRS)
Regnskapsloven (1998) (se lovdata)
Tofteland Andre, Kvifte Steinar Sars, Bernhoft Anne‐
Cathrine (2011). Finansregnskap ‐ God regnskapsskikk
og IFRS. 2. utg. Fagbokforlaget
Myrbakken, Elisabeth og Signe Haakanes. (2011). IFRS
på norsk: forskrift om internasjonale
regnskapsstandarder. 4. utg. Den norske
revisorforening
Litteraturliste er foreløpig og kan bli endret avhengig
av tilgjengelig oppdatert litteratur ved kursstart.

Hjelepmidler til eksamen
(E‐HJELP)
Praksis
(E‐PRAKSIS)

Standard hjelpemidler

Vurderingsordninger

Obligatorisk arbeid (innleveringsoppgave i gruppe med
utarbeidelse og kritisk diskusjon av ulike
regnskapsløsninger, samt tilhørende presentasjon i
plenum) og skriftlig skoleeksamen (4 timer)

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner ‐ gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.

3
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

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/rules‐
regulations">University Rules and Regulations</a>
Tomme felter vises ikke på web

Informasjon som hentes fra bestillingen








Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger ‐ delvis
Overlappende emner

4
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Revisjonsteori og standarder

Emnetype
(E‐TYPE)
Studiested

Obligatorisk

Skriveveiledning

Bodø

Emneansvarlig
Undervisningsspråk

Knut‐Viggo Johansen
Norsk og engelsk

Undervisningssemester

Høst

Tilbys som frittstående
(E‐TYPE)
Kostnader
(E‐KOST)

Nei

Emneevaluering
(E‐EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon
(E‐INNHOLD)

Læringsutbytte
(E‐LÆR)

Semesteravgift 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

Det inkluderer revisjonsprosessen, risiko for
misligheter og feil, revisjonsberetning og annen
kommunikasjon og lover og regler som regulerer
revisoryrket.

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.

Kunnskap ‐ studenten skal ved fullføring
 Ha avansert kunnskap om de grunnleggende
revisjonsbegrepene: vesentlighet,

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og

Dette kurset sammen med kurset “Fordypning i
revisjon” vil gi deg en særlig kompetanse innen
revisjonsfaget.

1
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse









revisjonsrisiko og revisjonsbevis
Ha avansert kunnskap om etterspørselen
etter revisjon og revisjonens fundamentale
rolle i kapitalmarkeder
Ha avansert kunnskap om bakgrunnen for
reguleringer og forhold som former
innholdet i en moderne revisjon
Ha inngående kunnskap om samfunnets,
myndighetenes, investorenes og andre
interessenters forventninger til revisor.
Ha inngående kunnskap om hva som er
revisors oppgaver og plikter, herunder
lovmessige reguleringer
Ha inngående kunnskap om sentrale
revisjonsstandarder (International Standards
on Auditing, ISA‐er)
Ha inngående kunnskap om etiske regler
tilknyttet revisjonsfaget, herunder
uavhengighetsvurderinger

Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.

Ferdigheter ‐ Studenten skal ved fullføring kunne
 Planlegge revisjonsprosessen og redegjøre
for sentrale elementer i denne, inkludert
fastsettelse av vesentlighet
 Vurdere foretakets intern kontroll og
hvordan den påvirker gjennomføringen av
revisjonen
 Formulere ulike konklusjoner på
revisjonsprosessen gjennom
revisjonsberetningen og annen lovpålagt
rapportering i henhold til god revisjonsskikk
Generell kompetanse ‐ studenten skal ved fullføring:
 Evne å kommunisere revisjonsfaglig (med
profesjonsutøvere av regnskap eller revisjon,
revisjonsklienter samt brukere av
revisjonsberetningen)
 Kunne jobbe selvstendig og i grupper og
presentere både skriftlig og muntlig
 Vurdere etiske problemstillinger forbundet
med faget, særlig i tilknytning til revisors
uavhengighet
 Kritisk tenkning tilknyttet spenningsforhold
mellom teori og praksis, særlig i forbindelse
med revisjonsprosessen og
2
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

Forkunnskapskrav
(E‐OPPTAK)

revisjonsstandarder
Emnet inngår i Nord Universitets Master i Revisjon og
Regnskap.

Anbefalte forkunnskaper
(E‐ANFOR)

Ingen spesielle

Undervisningsform
(E‐UNDBESKR)
Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E‐LOGUND)

Ansikt‐til‐ansikt, veiledning i grupper

Pensum og anbefalt
litteratur
(E‐PENS)

Pensum:
Eilifsen, Aa., W. F. Messier Jr., S. M. Glover and D. F.
Prawitt. (EMGP) 2014. Auditing & Assurance Services
Third International Edition, McGraw‐Hill.
Bror Petter Gulden: Den eksterne revisor
Utvalgte artikler
Anbefalt litteratur:

Hjelepmidler til eksamen
(E‐HJELP)
Praksis
(E‐PRAKSIS)

Revisors håndbok
Lovsamlinger og lover i særtrykk

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.

Forelesninger, obligatoriske gruppeinnleveringer

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner ‐ gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende

3
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

Vurderingsordninger

Obligatorisk arbeid
Skoleeksamen 4 timer

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/rules‐
regulations">University Rules and Regulations</a>
Tomme felter vises ikke på web

Informasjon som hentes fra bestillingen








Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger ‐ delvis
Overlappende emner
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Selskapsrett

Emnetype
(E‐TYPE)
Studiested

Obligatorisk

Skriveveiledning

Bodø

Emneansvarlig
Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

1

Tilbys som frittstående
(E‐TYPE)
Kostnader
(E‐KOST)

Nei

Emneevaluering
(E‐EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt

Semester avgift og pensumlitteratur.

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

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

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon
(E‐INNHOLD)

Dette emnet behandler de juridiske forutsetningene
som ligger til grunn i selskapsretten. Emnet vil gi en
dypere innføring i de økonomiske forhold som en
virksomhet står overfor, herunder hvilke konsekvenser
økonomiske hendelser kan få for selskapet.
Egenkapitaltransaksjoner og formuerettslige regler vil
være sentrale temaer. Innføring i grunnleggende
juridisk metode vil blir tilbudt som et «kræsjkurs» ved
oppstart.

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
(E‐LÆR)

Kunnskap
Studenten skal ha:
‐ avansert kunnskap innenfor selskapsretten
(aksje‐, allmennaksje‐ og selskapsloven) med
overføringsverdi på de formuerettslige fag
(herunder
deknings‐,
pante‐
og
konkursloven).

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

1
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
‐

inngående kunnskap om særtrekk ved de
ulike selskapsformer med spesiell vekt på
aksje‐ og allmennaksjeselskap, herunder
regler om ansvar ved den enkelte
selskapsformen.

Ferdigheter
Studenten skal:
‐ kunne gjenkjenne rettslige og økonomiske
problemstillinger knyttet til selskapsrett
gjennom praktiske oppgaver
‐ formulere rettslige resonnement og anvende
ulike rettskilder
‐ vurdere konsekvensene ved valg av
selskapsform, med særlig vekt på
egenkapitaltransaksjoner
Generell kompetanse
Studenten skal:
‐ kunne reflektere over etiske problemstillinger
forbundet med juridiske rettsspørsmål
‐ ha tilstrekkelig grunnlag for å tilegne seg og
forstå oppdateringer og endringer i innenfor
oselskapsrettenkunne jobbe selvstendig og i
grupper og presentere selskapsrettslige
problemstillinger muntlig

Forkunnskapskrav
(E‐OPPTAK)

Emnet inngår i Nord Universitets Master i Revisjon og
Regnskap hvor bestått bachelor er et generelt
opptakskrav

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.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Anbefalte forkunnskaper
(E‐ANFOR)

RET1001 Rettslære

Undervisningsform
(E‐UNDBESKR)
Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E‐LOGUND)

Ansikt‐til‐ansikt

Pensum og anbefalt
litteratur
(E‐PENS)

Forelesning og gruppearbeid i forbindelse med
arbeidskrav

Pensum:
Tore Bråten, Selskapsrett, 4. utgave 2013
Henriette Nazarian, Konkursrett, 1. utgave 2012
Britt Torunn Hove m.fl., Egenkapitaltransaksjoner,6.
utgave, 2015
Eventuelle utvalgte artikler og lovforarbeider oppgis
ved studiestart.

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Anbefalt litteratur:
Litteraturliste er foreløpig og kan bli endret avhengig
av tilgjengelig oppdatert litteratur ved kursstart.
Hjelepmidler til eksamen
(E‐HJELP)
Praksis
(E‐PRAKSIS)

Standard hjelpemidler, Lovsamling

Vurderingsordninger

Obligatorisk arbeid og skriftlig skoleeksamen (4 timer)

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner ‐ gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
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.

3
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
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/rules‐
regulations">University Rules and Regulations</a>
Tomme felter vises ikke på web
o



Informasjon som hentes fra bestillingen








Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger ‐ delvis
Overlappende emner
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Strategisk analyse

Emnetype
(E‐TYPE)
Studiested

Obligatorisk
Bodø

Emneansvarlig

June Borge Doornich

Undervisningsspråk

Engelsk

Undervisningssemester

høst

Tilbys som frittstående
(E‐TYPE)
Kostnader
(E‐KOST)

Ja

Emneevaluering
(E‐EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon
(E‐INNHOLD)

Skriveveiledning

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
Virksomhetens strategiske retning, prestasjon,
og etablerte posisjon i markedet blir stadig
utfordret av nye innovative forretningsmodeller
og endringer i kunders behov og forventninger.
For å opprettholde en konkurransefordel i
dynamiske omgivelser, kreves det sofistikerte
analytiske vurderinger for å evaluere og
reposisjonere virksomheten. Dette emnet gir
avansert kunnskap om strategiske analyser som
et beslutningsgrunnlag for nye strategiske
retninger, for å optimalisere prestasjon og sikre
en vedvarende markedsposisjon. Emnet har en
tverrfaglig tilnærming ved å anvende relevante
teoretiske perspektiver, modeller og verktøy fra
fagfeltene strategisk ledelse, økonomistyring, og
samfunnsøkonomi.

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.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Læringsutbytte
(E‐LÆR)

Kunnskap
Studenten:
 har bred kunnskap om strategisk analyse
fra et tverrfaglig perspektiv.
 har avansert kunnskap om
vitenskapelige teorier, konsepter og
modeller innenfor strategisk analyse.
 har innsikt i internasjonal
forskningslitteratur og evner å anvende
denne på problemstillinger relatert til
strategiske analyser.
 holder inngående kunnskap om
strategisk posisjonering i et dynamisk
nasjonalt og internasjonalt marked.
 Har avansert kunnskap om
produktkalkyler og
kundelønnsomhetsanalyser, og deres
implikasjoner for prissetting.
 Har inngående kunnskap om prisstrategi
og prissensitivitet.

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

Ferdigheter
Studenten:
 evner å evaluere og forholde seg kritisk
til analyser, kalkyler og teknikker utført
av andre og studenten selv.
 er spesialisert på å evaluere
virksomhetens strategiske retning og
posisjonering.
 er spesialisert på å beregne
produktrelaterte kostnader ved hjelp av
kalkyler, og evner å benytte denne
informasjon for beslutningstaking.
 er spesialisert på å beregne
virksomhetens prisstrategier.

2
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Generell kompetanse:
Studenten:
 evner å anvende teorier og modeller for å
belyse forretningstilfeller, ut fra etiske
grunnprinsipper.
 evner å anvende relevante strategiske
verktøy
for
endring‐
og
innovasjonsprosesser
i
et
forretningstilfelle.
 innehar kompetanse på å gjennomføre
strategiske analyser for å løse praktiske
problemstillinger, og kan anvende
analysene som beslutningsgrunnlag.
 evner å gjennomføre og fremstille et
selvstendig analytisk arbeid i tråd med
akademisk formidling.
Forkunnskapskrav
(E‐OPPTAK)

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.

Anbefalte forkunnskaper
(E‐ANFOR)

Undervisningsform
(E‐UNDBESKR)

Ansikt‐til‐ansikt

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E‐LOGUND)

Emnet har en høy grad av studentinvolvering i
undervisning, gjennom aktiv deltakelse i diskusjoner og
gruppearbeid. Studentene arbeider i grupper for å løse
problemstillinger i forretningstilfeller, ved å bruke
relevante verktøy og teknikker.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

Pensum og anbefalt
litteratur
(E‐PENS)

Pensum:
Normativ og forskningsbasert litteratur innenfor
strategisk analyse, som er gjort tilgjengelig i et
kompendium.

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Pensum vil være gjenstand for endring ved
semesterstart.
Hjelepmidler til eksamen
(E‐HJELP)
Praksis
(E‐PRAKSIS)

Vurderingsordninger

Studentene skal arbeide med tverrfaglige oppgaver og
skal levere et arbeid knyttet til emnets tre fagområder
(strategisk ledelse, økonomistyring, og
samfunnsøkonomi) som felles utgjør et
vurderingsgrunnlag i mappe og gis en samlet karakter
(40%) og individuell skriftlig skoleeksamen (60%)

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner ‐ gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
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/rules‐
regulations">University Rules and Regulations</a>
Tomme felter vises ikke på web

Informasjon som hentes fra bestillingen


Ansvarlig fakultet
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse







Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger ‐ delvis
Overlappende emner
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

FIN4002 – Verdsettelse og porteføljeallokering

Emnetype
(E-TYPE)
Studiested

Obligatorisk

Emneansvarlig

Thomas Leirvik

Undervisningsspråk

Engelsk

Bodø

Undervisningssemester Høst
Tilbys som frittstående Ja
(E-TYPE)
Semester avgift og pensumlitteratur.
Kostnader
(E-KOST)

Emneevaluering
(E-EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

Skriveveiledning

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

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

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Kurset gir et solid fundament til å forstå hva som
kreves for å oppnå varig vekst for verdien til en
bedrift, porteføljen til en person og ulike
investeringsfond. I dagens kompetitive
forretningsmiljø må bedrifter finne innovative
måter å generere rask og vedvarende vekst på.
Gjennom utstrakt bruk av realistiske eksempler
får studenten et kritisk perspektiv på tolkning av
finansielle opplysninger, evaluere prosjekter,
allokering av midler, som alle øker
bedriftsverdien. En dybdeforståelse av
sammenhengen mellom risiko og avkastning gis
mye oppmerksomhet, og da spesielt hvordan man
kan redusere risiko uten av forventet avkastning
endres.

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.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

Læringsutbytte
(E-LÆR)

Kunnskap
kandidaten:










Har avansert og bred kunnskap innenfor
verdsettelse og porteføljeallokering
Har dybdekunnskap innenfor strategi av
valg av verdipapirer som gir størst mulig
avkastning mot minst mulig risiko
Har inngående kunnskap innenfor
verdsettelse av verdipapirer og evner å
anvende kunnskap på kryss av
fagområder, bransjer, og sektorer.
Har inngående kunnskap om forskning
innen temaer relatert til kurset.
Kan anvende kunnskap på nye områder
innen verdsettelse og porteføljeallokering
Har innsikt i internasjonal empirisk
forskningslitteratur.
Kan analysere faglige problemstillinger
med verktøy og teknikker fra fagets
egenart.

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

Ferdigheter
Kandidaten:
 Kan analysere eksisterende modeller,
teorier og metoder innen verdsettelse og
porteføljeallokering.
 Kan bruke relevante metoder og teorier
for forskning innen fagets hovedtemaer
på en selvstendig.
 Kan analysere og forholde seg kritisk til
ulike informasjonskilder innen
verdsettelse av verdipapirer og bruke
disse til å strukturere og formulere faglige
resonnementer
 Kan analysere hvordan forskjellige
aktivaklasser settes sammen på en best
mulig måte for en gitt investor.
 Kan gjennomføre, fremstille og evaluere
et selvstendig analytisk forskningsarbeid
under veiledning i tråd med
forskningsetiske normer.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Kan anvende analytiske og digitale
verktøy i praktisk arbeid.
Generell kompetanse
Kandidaten:
 Kan analysere relevante problemstillinger
innen verdsettelse og porteføljeallokering
 Kan formidle omfattende selvstendig
arbeid og behersker uttrykksformer innen
verdsettelse og porteføljeallokering
 Kan anvende sin kompetanse på nye
områder og problemstillinger innen
verdsettelse, porteføljeallokering og
rådgivning.
 Kan bidra til nytenkning og innovative
løsninger på problemstillinger knyttet til
verdsettelse og sammensetningen av flere
verdipapirer til en portefølje
 Kan diskutere og kommunisere faglige
problemstillinger
 Kan vurdere og hensynta den mest
hensiktsmessige investeringsstrategien for
en gitt investor
 Kan anvende og lett tilegne seg
ferdigheter om nye digitale verktøy.


Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

MAT1001 eller tilsvarende
STT1001 eller tilsvarende
FIN2001 eller tilsvarende

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.

Anbefalte
forkunnskaper
3
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
(E-ANFOR)

Undervisningsform
(E-UNDBESKR)

Ansikt-til-ansikt
Nett- og samlingsbasert

Nettbasert
Samlingsbasert

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

Pensum og anbefalt
litteratur
(E-PENS)

Pensum: Pinto, Henry, Robinson, and Stowe:
Equity Asset Valuation, Wiley, ISBN: 9781119104261
Bodie, Marcus and Kane: Investments,
McGraw Hill, ISBN: 978-1259277177 (Del I
og II)

Skill mellom pensum
og anbefalt litteratur.

Anbefalt litteratur:
Pinto, Henry, Robinson, and Stowe: Equity
Asset Valuation Workbook, Wiley, ISBN:
978-1119104612

Hjelepmidler til
eksamen
(E-HJELP)
Praksis
(E-PRAKSIS)

Kalkulator: Texas Instruments BA II Plus

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis
innebærer og
gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Vurderingsordninger

Skriftlig skoleeksamen: 4 timer (60%) Karakter A-F
Oppgave: gruppearbeid (40%) Karakter A-F
Arbeidskrav: Godkjent/ikke godkjent

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/rules‐
regulations">University Rules and Regulations</a>
Tomme felter vises ikke på web

Informasjon som hentes fra bestillingen








Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger ‐ delvis
Overlappende emner
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Emnekode og navn

Videregående finansregnskapsanalyse

Emnetype
(E‐TYPE)
Studiested

Obligatorisk for spesialisering økonomistyring, valgemner for Master i regnskap og
revisjon
Bodø

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Levi Gårseth‐Nesbakk

Undervisningsspråk

Engelsk/Norsk

Undervisningssemester

Vår

Tilbys som frittstående
(E‐TYPE)
Kostnader
(E‐KOST)

Nei

Emneevaluering
(E‐EVALU)

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

Emnebeskrivelse
Felt

Semester avgift og pensumlitteratur

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

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon
(E‐INNHOLD)

Kurset behandler subjektive vurderinger og
underliggende forutsetninger i regnskap, herunder
periodiseringselementet i regnskapsmessige
resultater, regnskapspostulater og
sensitivitetsanalyse i regnskap. Analyse av kvaliteten
på regnskapsrapporter og manipuleringsmuligheter
er viktig del av kurset. Det blir også gitt en innføring i
justering av regnskapstall ut fra verdsettelsesformål.

Læringsutbytte
(E‐LÆR)

Kunnskap
‐ innehar avansert breddekunnskap innenfor
fagområde økonomistyring med fokus på
analyse av finansregnskap
‐ ha innsikt i kompleksiteten innenfor
regnskapsfaget

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.

1

45

nnelig 2017) Master i regnskap og revisjon - 17/03810-5 Akkreditering nye studieprogram 2018 - (opprinnelig 2017) Master i regnskap og revisjon : 17-04122-1 Vedlegg 1 Studieprogrambeskrivelse Master i regnskap og revisjon med emner 391424_1_1

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
‐

Forkunnskapskrav
(E‐OPPTAK)

har innsikt i forskningslitteratur som belyser
utfordringer ved regnskapsmessige
skjønnsvurderinger og fortolkninger
‐ kjenne til ulike måter å analysere regnskap
på og ha bredde kunnskap om
regnskapsmessig kvalitet
Ferdigheter
‐ kan drøfte utfordringer ved tradisjonelle
regnskapsmodeller og rapporteringsformer
‐ utvikle evne til kritisk vurdering av
underliggende forutsetninger i regnskap og
hva det vil si å endre slike forutsetninger
‐ kunne gjennomføre en regnskapsanalyse av
en virksomhet (under veiledning), herunder
kritisk vurdere regnskapsinformasjonen som
er presentert, samt å kunne bearbeide
denne til verdsettelsesformål
Generell kompetanse
‐ Kunne anvende sine faglige kunnskaper
kritisk
‐ opparbeide evnen til å vurdere og diskutere
koblingen mellom modellmessige
forutsetninger og begrensninger, sett opp
imot praktiske problemstillinger og
vurderinger
‐ kunne jobbe og løse problemstillinger i
grupper
Bachelor i økonomi og ledelse

Anbefalte forkunnskaper
(E‐ANFOR)

Gjennomført 1. semester på Master of Science in
Business programmet på Nord Universitet

Undervisningsform

Ansikt‐til‐ansikt, digitalundervisning

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.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
(E‐UNDBESKR)
Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E‐LOGUND)

Plenumforelesninger, gruppearbeid,
gruppepresentasjoner

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

Pensum:
‐ Artikler i kompendium

Vurderingsordninger

Skriftlig skoleeksamen (4 timer 60%) og gruppeoppgave
(40%)

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Standard hjelpemidler
Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner ‐ gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
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/rules‐
regulations">University Rules and Regulations</a>
Tomme felter vises ikke på web

Informasjon som hentes fra bestillingen







Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger ‐ delvis
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse


Overlappende emner
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Fordypning i revisjon

Emnetype
(E‐TYPE)
Studiested

Obligatorisk

Emneansvarlig

Knut‐Viggo Johansen

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk

Undervisningssemester

Vår

Tilbys som frittstående
(E‐TYPE)
Kostnader
(E‐KOST)

Nei

Emneevaluering
(E‐EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon
(E‐INNHOLD)

Læringsutbytte
(E‐LÆR)

Skriveveiledning

Bodø

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

Undervisningen vil blant annet omfatte
revisjonsprosessen, risiko for misligheter og feil,
revisjonsberetning og annen kommunikasjon

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.

Kunnskap ‐ studenten skal ved fullføring
 Ha inngående kunnskap om utvalgte emner
innen revisjonsfaget, herunder vesentlighet,
regnskapsestimater, revisjonsbevis,

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100

Dette kurset sammen med kurset “Revisjonsteori
og standarder” vil gi deg særlig kompetanse innen
revisjonsfaget

1
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse



misligheter, analytiske revisjonshandlinger,
fortsatt drift, nærstående parter,
mislighetsrisiko og annen særskilt risiko
Ha avansert kunnskap om
digitaliseringseffekter innen revisjonsfaget

– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.

Ferdigheter ‐ Studenten skal ved fullføring
 Kunne evaluere resultatet av innhentede
revisjonsbevis.
 Kunne syntetisere revisjonsarbeidet,
herunder vurdere hvordan ulike elementer i
revisjonen (dokumenter, vurderinger
undersøkelser m.m.) påvirker revisors arbeid
og hvordan de skal håndteres ved
gjennomføring av revisjon
 Kunne rapportere resultatet av
revisjonsmessige funn rettidig og til rette
vedkommende

Generell kompetanse ‐ Studenten skal ved fullføring
 Oppøve profesjonell skepsis og anvende
profesjonelt skjønn
 Ha innsikt i spesielle problemstillinger som
er nødvendig for å gjennomføre en moderne
og effektiv revisjon
 utviklet evnen til selvstendig resonnering
omkring sentrale revisjonsproblemstillinger
Forkunnskapskrav
(E‐OPPTAK)

Emnet inngår i Nord Universitets Master i Revisjon og
Regnskap.

Anbefalte forkunnskaper
(E‐ANFOR)

Ingen spesielle

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.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

Undervisningsform
(E‐UNDBESKR)

Ansikt‐til‐ansikt, casearbeid, veiledning i grupper med
gjennomgang av praktiske case

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E‐LOGUND)

Forelesninger, obligatoriske gruppeinnleveringer

Pensum og anbefalt
litteratur
(E‐PENS)

Pensum:
Eilifsen, Aa., W. F. Messier Jr., S. M. Glover and D. F.
Prawitt. (EMGP) 2014. Auditing & Assurance Services
Third International Edition, McGraw‐Hill.
Bror Petter Gulden: Den eksterne revisor
Utvalgte artikler
Anbefalt litteratur:

Hjelepmidler til eksamen
(E‐HJELP)
Praksis
(E‐PRAKSIS)

Revisors håndbok
Lovsamlinger og lover i særtrykk
Studenter som har mulighet for det, kan være med på
praktisk gjennomføring av et revisjonsoppdrag hos et
revisjonsfirma
Øvrige studenter får mulighet til gjennomføring av
praktiske case

Vurderingsordninger

Obligatorisk arbeid i form av obligatoriske
innleveringer
Hjemmeeksamen 4 timer med utlevering av case 1 uke
i forveien

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner ‐ gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
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.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
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/rules‐
regulations">University Rules and Regulations</a>
Tomme felter vises ikke på web
o



Informasjon som hentes fra bestillingen








Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger ‐ delvis
Overlappende emner
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Skatt og avgift

Emnetype
(E‐TYPE)
Studiested

Obligatorisk

Emneansvarlig

Kirsti Helene Rødfjell Meidelsen

Undervisningsspråk

Norsk

Skriveveiledning

Bodø

Undervisningssemester
Tilbys som frittstående
(E‐TYPE)
Kostnader
(E‐KOST)

Emneevaluering
(E‐EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon
(E‐INNHOLD)

Læringsutbytte
(E‐LÆR)

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
Kurset skal gi studentene solid innsikt i de sentrale
skatte‐ og avgiftsreglene for ulike foretaksformer,
fortrinnsvis rettet mot næringsvirksomhet . Emnet
tar også for seg skatte‐ og avgiftsmessige
konsekvenser av selskapsmessige disposisjoner og
hvordan en virksomhet organiseres.

Kunnskap: Studenten har
‐ God kunnskap om skatte og
avgiftslovgivning, knyttet til
næringsvirksomhet og selskaper
‐ God kjennskap til skatte‐ og
avgiftsplanlegging, og kunne vurdere
grensene mellom lovlig skatteplanlegging,

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
etisk tvilsom skatteomgåelse og ulovlig
skatteunndragelse.
‐
‐

Innsikt i trender innen internasjonal
skatterett og kjenne til reglene for å unngå
internasjonal dobbeltbeskatning.

Ferdigheter: studenten skal kunne
‐ kunne identifisere skatte‐ og avgiftsmessige
problemstillinger, og vurdere konsekvensene
av ulike skatte‐ og avgiftsmessige
disposisjoner .
‐ Avgjøre hva som er skattepliktige inntekter,
fradragsberettigede kostnader samt foreta
korrekt tidfesting for næringsdrivende og
selskaper
‐ Kunne utvikle selvstendige og rettslige
resonnement og vurdere ulike rettskilders
relevans og vekt.
Generell Kompetanse: Studenten kan
‐ Formidle sentralt fagstoff gjennom relevante
uttrykksformer
‐ Reflektere over etiske problemstillinger
innenfor emnet
Forkunnskapskrav
(E‐OPPTAK)

Anbefalte forkunnskaper
(E‐ANFOR)

Kommentert [u1]: Studenten skal utvikle selvstendige,
rettslige ressonnement, være i stand til å bruke rettskilder og
se sammenhengen med andre juridiske fag.

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.
Studentene forutsettes å ha god oversikt over
grunnleggende skatterett. Undervisningen
gjennomføres på et høyt nivå og krever at studenten er
i stand til å analysere og gjøre vurderinger knyttet til
grunnleggende skatte og avgiftsproblematikk. Innsikt i
rettslære eller tilsvarende anbefales.

2
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Undervisningsform
(E‐UNDBESKR)

Undervisningen gis som forelesninger i auditorium.

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E‐LOGUND)

I tillegg til forelesninger og egne studier vil innlevering,
studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver
være en viktig del av studiet
Finanstilsynet har satt krav om minimum karakter C for
godkjenning som statsautorisert revisor.

Pensum og anbefalt
litteratur
(E‐PENS)

Pensum:
Gjems‐ Onstad, Ole ( red.) (2017) Skattelovsamlingen
2016/2017 (OPPDATERES HVERT ÅR TIL SISTE UTG)
studentutgave. Oslo, Gyldendal

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Zimmer, Fredrik (2017 – sept ikke utgitt enda)
Internasjonal Inntektsskatterett, Universitetsforlaget
Gjems‐Onstad, Ole ( 2016) Norsk Bedriftssskatterett,
Gyldendal
Gjems‐Onstad/ Kildal ( 2017) Lærebok i merverdiavgift,
Gyldedal
Et utvalg av høyesterettsdommer
Kompendium med utvalgte artikler
Forelesninger, gruppeoppgaver, innlevering og
casediskusjoner er viktig del av pensum i kurset.

Anbefalt støttelitteratur:
BAHR/ Zimmer Bedrift, Selskap og
skatt.Universitetsforlaget
Den norske revisorforening, Egenkapitaltransaksjoner

Hjelepmidler til eksamen
(E‐HJELP)

PENSUMLITTERATUR VIL JUSTERES FØR KURSSTART UT
I FRA OPPDATERT OG TILGJENGELIG LITTERATUR
Kalkulator
Norges lover , skattelovsamling, Særtrykk og
tilsvarende.

3
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Norges Lover, skattelovsamling og andre lovsamlinger
som kun inneholder lovtekster og forskrifter. Særtrykk
av lover og forskrifter. Revisors håndbok.
Praksis
(E‐PRAKSIS)

Ingen praksis

Vurderingsordninger

Skriftlig individuell eksamen 4 timer. Karakterskala A‐F.
Finanstilsynet har satt krav om minimum karakter C for
godkjenning som statsautorisert revisor.
Obligatorisk arbeid: Innlevering: For å kunne gå opp til
eksamen forutsettes det bestått innlevering.

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner ‐ gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
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/rules‐
regulations">University Rules and Regulations</a>
Tomme felter vises ikke på web

Informasjon som hentes fra bestillingen








Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger ‐ delvis
Overlappende emner

4
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Masteroppgave i regnskap og revisjon

Emnetype
(E-TYPE)
Studiested

Obligatorisk

Emneansvarlig

Levi Gårseth-Nesbakk

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår (4. semester)

Tilbys som frittstående
(E-TYPE)
Kostnader
(E-KOST)

Nei

Emneevaluering
(E-EVALU)

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

Emnebeskrivelse
Felt

Skriveveiledning

Bodø

Ingen kostnader utover semesteravgift og litteratur.

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

Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

Masteroppgaven skal være et selvstendig akademisk
arbeid med god faglig-teoretisk forankring. Tema for
masteroppgaven kan være av ulik karakter innenfor
regnskaps- og revisjonsfeltet.

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
(E-LÆR)

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal
studentene vise at de er i stand til å
definere/avgrense/presisere forskningsspørsmål,
gjøre rede for relevant teori som setter
problemstillingen inn i en vitenskapelig
sammenheng, velge relevant metode, foreta en

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

systematisk analyse og trekke plausible
konklusjoner.
En viktig del av læringen består i å utlede noen
praktiske implikasjoner av funnene i
masteroppgaven. I tillegg skal arbeidet med
masteroppgaven dokumentere at studenten er i
stand til å skissere noen problemstillinger for videre
forskning. Det innebærer at arbeidet med
masteroppgaven i tillegg til å vise at studenten
behersker vitenskapelig arbeidsmetodikk også er i
stand til å sette eget bidrag inn i en større
vitenskapelig sammenheng.

Kunnskap

• Studenten skal ha inngående kunnskap og en
grundig forståelse for teoretiske tilnærminger og
faglitteraturen relatert til valgt problemstilling
• Studenten kan anvende kunnskap på nye områder
innenfor fagområdet
• Studenten skal ha avansert kunnskap om ulike
metodiske tilnærminger for innsamling og
analyse av tilgjengelig materiale
• Studenten skal ha avansert kunnskap om
oppbygging av et vitenskapelig arbeid
Ferdigheter
• Studenten kan motivere studien gjennom å
argumentere for valgt forskningstema og
tilhørende problemstilling/forskningsspørsmål.
• Studenten kan utvikle en forskningsbasert
hovedproblemstilling med eventuelle tilhørende
forskningsspørsmål
• Studenten kan vurdere, velge ut og bruke
relevante teoretiske tilnærminger og metodikk i
innsamling, systematisering og analyse av data
for å belyse den valgte problemstillingen. Dette
innbefatter evnen til å kritisk reflektere over
teoriens/teorienes anvendbarhet på nye
problemstillinger.
2
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

• Studenten kan konkludere tydelig på den
formulerte
problemstillingen/forskningsspørsmålene som
dannet utgangspunkt for studien.
• Studenten kan utlede implikasjoner av resultater
som fremkommer i studien
• kan analysere faglige problemstillinger med
utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner,
egenart og plass i samfunnet
Generell kompetanse

• Studenten kan referere til ulike kilder som er
anvendt i studien.
• Studenten kan analysere og praktisere
fagområdets uttrykksformer
• Studenten kan gjennomføre et selvstendig
forskningsprosjekt under veiledning og skal ha
forståelse for forskningsetiske normer og
utfordringer ved sitt eget arbeid
• Studenten kan muntlig og skriftlig formidle
resultatene på en systematisk og faglig god måte
Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

Gjennomført første, andre og tredje semester på
studieprogrammet (Master i regnskap og revisjon).

Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

For å få tildelt veileder og starte med
masteroppgaven er det et krav om at alle
obligatoriske emner er bestått.

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.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Undervisningsform
(E-UNDBESKR)
Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E-LOGUND)

Veiledningsseminarer
Individuell veiledning og/eller gruppeveiledning.
Oppgaven skal være et empirisk arbeid med bruk av
kvantitativ og/eller kvalitativ metode. Studentene
velger tematikk rimelig fritt innenfor
studieprogrammets fagområde (regnskap og
revisjon), men det forutsettes at valgt tema og
tilnærming blir godkjent av veileder.
Oppgaven skrives individuelt eller av 2 studenter i
fellesskap, enten som en monografi eller ut fra et
artikkelformat. Det er utformet en "Veiledning for
masteroppgaven", hvor mer spesifikke detaljer er
gitt.
Læring og undervisning er basert på følgende
aktiviteter/ krav:
- Utarbeidelse av prosjektskisse
- Selvstendig arbeid (bl.a. tilknyttet forankring av
studien, litteratursøk, datainnsamling, analyse,
konklusjon og tilhørende skriftlig framstilling)
- Seminarer
- Individuell veiledning
Prosjektskissen skal leveres programansvarlig innen
oppgitt frist. Skissen danner grunnlaget for tildeling
av veileder som godkjenner skissen eller gir
tilbakemelding om behov for omarbeiding.

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

Pensum vil være avhengig av oppgavevalg.

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Vurderingsordninger

Oppgave (A-F, 100 %)
Obligatorisk arbeid (bestått/ikke bestått)

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

Veiledning for administrative/FS-ansvarlige
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Sjekk av studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse (LUB) mot NKR nivå 7
NKR:
Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk

NKR NIVÅ 7 (Master)
Beskrivelse

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

har avansert kunnskap innenfor bedriftsøkonomiske fag, og spesialisert innsikt i regnskap og
revisjonsfag.
har inngående kjennskap til bred forståelse innenfor flere spesialiserte fagområder og evner å
anvende kunnskap på kryss av fagområder, bransjer, og sektor.

har inngående kunnskap om fagområdets
vitenskapelige eller kunstfaglige teori og
metoder

har avansert kunnskap om bedriftsøkonomiske forskningstradisjoner og forskningsmetoder.
har avansert kunnskap om ulike analytiske verktøy og teknikker for å løse bedriftsøkonomiske
problemstillinger.

kan anvende kunnskap på nye områder
innenfor fagområdet

Har god kjennskap til faglige rammebetingelser og hvordan kunnskap kan anvendes på nye eller
endrede fagområder og praktiske situasjoner
har avansert kunnskap om endringsprosesser og hvordan de kan håndteres.
har avansert kunnskap om ulike analytiske verktøy og teknikker for å løse bedriftsøkonomiske
problemstillinger.
Har inngående kjennskap til regnskapets og revisjonens utviklingstrekk og rolle i samfunnet.
Kan analysere og kritisk evaluere informasjonskilder, samt faglige og teoretiske rammeverk.
Kan kritisk vurdere spenningsforholdet mellom teori og praksis
Kan vurdere og bruke relevante metoder i forskning og problemløsning i praksis.

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

FERDIGHETER

Beskrivelse Master i regnskap og revisjon

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
utviklings- arbeid på en selvstendig måte
kan analysere og forholde seg kritisk til
ulike informasjons- kilder 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 arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
Kan vurdere og bruke relevante metoder i forskning og problemløsning i praksis.
Kan analysere og kritisk evaluere informasjonskilder, samt faglige og teoretiske rammeverk.
Kan kritisk vurdere spenningsforholdet mellom teori og praksis
Kan ut fra egne analyser strukturere og formulere faglige resonnementer
Kan kritisk vurdere spenningsforholdet mellom teori og praksis
Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i
tråd med gjeldende forskningsetiske normer
1
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GENERELL
KOMPETANSE

kan analysere relevante fag-, yrkes- og
forskningsetiske problemstillinger

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 anvende sin kompetanse på nye områder og problemstillinger.
Kan gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjektvurderinger.
Kan anvende analytiske og digitale verktøy i praktisk arbeid.

kan formidle omfattende selvstendig
arbeid og behersker fagområdets
uttrykksformer

kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer

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

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

kan bidra til nytenking og i
innovasjonsprosesser

kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser
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Master i regnskap og revisjon - fagmiljø
Stillingsbetegnelse

Ansettelsesforhold

Professor
Professor
Førsteamanuensis

H/Fast
H/Fast
H/Fast

Skatt og avgift
Masteroppgave
Revisjonssystemer og standarder,
Praktisk revisjon

Universitetslektor
Førsteamanuensis

Ikke H/Fast
H/Fast

Undervisnings-/veiledningsFaglige årsverk i studiet
område i studiet
Total U&V FoU/KU Annet
Støtteemne,
regnskap/revisjon og
0,80 0,35
0,45 0,00 masteroppgave
0,55 0,10
0,45 0,00 Støtteemne
0,20 0,05
0,15 0,00 Støtteemne
Støtteemne og
0,20 0,20
0,00 0,00 masteroppgave
0,50 0,05
0,45 0,00 Masteroppgave

Universitetslektor

H/Fast

0,30 0,30

0,00

Strategisk analyse, Masteroppgave
Internasjonale regnskapsstandarder og
analyse, Masteroppgave
Endringsledelse
Internasjonale regnskapsstandarder
Forskningsmetode
Selskapsrett, Regnskapsteori og
rammebetingelser
Stratetisk analyse
Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse,
Masteroppgave

Førsteamanuensis

H/Fast

0,55

0,1

0,45

Førsteamanuensis
Stipendiat
Universitetslektor
Postdoktor

H/Fast
H/Ikke fast
Ikke H/Midlertidig
H/Ikke fast

0,75
0,20
0,10
0,35

0,25
0,05
0,10
0,15

0,45
0,15
0,00
0,20

Universitetslektor
Professor

Ikke H/Fast
H/Fast

0,16 0,16
0,30 0,05

0,00
0,30

0,00 Regnskap/revisjon
Støtteemne og
0,00 masteroppgave
Regnskap/revisjon og
0,05 masteroppgave
0,00 Støtteemne
0,00 Regnskap/revisjon
0,00 Støtteemner
Regnskap/revisjon og
0,00 støtteemner
0,00 Støtteemne

Førsteamanuensis

H/Fast

0,65 0,20
5,6 2,11
3,0
2,2
67
21
83
92

0,45
3,50

0,00 Regnskap/revisjon
0,05

Ansatte som bidrar faglig Emne

Anatoli Bourmistrov
Gry Agnete Alsos
June Borge Doornich
Kirsti H. R. Meidelsen
Kjersti Granås Bardal
Knut Viggo Johansen
Konstantin Y.
Timochenko
Levi Gårseth-Nesbakk
Marianne G. Arntzen
Nina Vikdal
Roberto Rivas Hermann
Sissel W. Stephansen
Terje Mathisen

Regnskapsteori og rammebetingelser,
Videregående finansregnskapsanalyse,
Masteroppgave
Endringsledelse
Strategisk analyse

Thomas Leirvik
Sum totalt (årsverk)
Årsverkt sentrale deler
Årsverk førstekompetente innen sentrale deler
Prosent førstekompetente (fra antall)
Prosent professorkompetanse (fra antall)
Prosent bidrag fra førstekompetene (årsverkt)
Prosent årsverk hovedstilling ved Nord

For vit.ans. som forsker innen kjerneområdet regnskap/revisjon er 45 % forskningbidrag lagt inn.
For vit.ans. som forsker utenfor kjerneområdet er denne nedjuster mot relevant.
Emner er gitt 15 % (7,5 sp), masteroppgaveveiledning 5 % og studieprogramansvarlig 5 %
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

17/01204-33
Hanne Solheim Hansen
Thorbjørn Aakre, Astrid K. Gaustad
Møtedato
18.01.2018

REAKKREDITERING 2018 (OPPRINNELIG 2017) - MASTER I KLINISK SYKEPLEIE
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Master i Klinisk sykepleie under forutsetning av at punkt 2,
3, 4 og 5 innfris.
2. Studiebeskrivelse og emnebeskrivelser på engelsk ferdigstilles før studiet
publiseres på nett for studieåret 2018-2019.
3. Fakultetet må inngå avtaler om internasjonalisering og studentutveksling
som er relevante for Master i klinisk sykepleie, og det må synliggjøres hvilke
deler av studiet som egner seg for studentutveksling. Konkrete avtaler om
internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen 30. juni
2018.
4. Bortsett fra selve masteroppgaven og et enkelt OD krav, benyttes kun
hjemmeeksamen som test på oppnådd læringsutbytte. Fakultetet bør vise
sammenheng mellom læringsutbytte og vurderingsform, og vurdere en større
variasjon i vurderingsformene.
5. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.
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Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29.
desember 2016), samt egen plan for reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29.
desember 2016).
I følge planen for reakkreditering i 2017 inngår programmet Master i klinisk sykepleie.
Saksbehandling
Saken ble behandlet av lokalt utdanningsutvalg i september 2017 (sak 17/03386-1) og av
dekan ved FSH (sak 17/03386-2). Reakkrediteringssøknaden skulle deretter behandles av
sentralt utdanningsutvalg (UU).
Grunnet mangler i søknaden ble denne, sammen med en rekke forbedringspunkter returnert
for videre bearbeiding, i e-post datert 20. oktober 2017. Fakultet fikk frist til 16. november
for å levere ny søknad. 16. november ber fakultetet så om forlenget frist til 1. desember
2017. Saksbehandlere til sentralt utdanningsutvalg mottar først fakultetets
reakkrediteringssøknad den 9.1.2018.
Grunnet svært kort tid til saksbehandling forut behandlingen i sentralt UU er det i
saksbehandlingen fokusert på hvordan fakultetet har begrunnet og beskrevet
forbedringspunktene som ble formidlet dem i fjor høst.
I oversendelsen som ble mottatt 9.1.2018 følger det med et forslag til dekanvedtak:
Utdanningsutvalget ved FSH anbefaler Dekan å reakkreditere (godkjenne studieplan med
tilhørende dokumentasjon) for Master i klinisk sykepleie under forutsetning av at følgende
punkter innfris:

1. Fakultetet må kontinuerlig sikre at vi kan tilby videreutdanningstilbud på masternivå som kan
inngå som valgfri del av programmet Master i klinisk sykepleie med 30 studiepoeng.

2. Rangeringsregler for opptak må beskrives på studiets nettside før ny utlysning for
studieåret 2018 – 2019.

3. Studiebeskrivelse og emnebeskrivelser på engelsk ferdigstilles før studiet publiseres på nett
for studieåret 2018-2019.

4. Fakultetet må inngå avtaler om internasjonalisering og studentutveksling som er
relevante for Master i klinisk sykepleie, og det må synliggjøres hvilke deler av
studiet som egner seg for studentutveksling. Konkrete avtaler om
internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen 30. juni 2018.

Overordnet om studietilbudet
Master i klinisk sykepleie (MASYK) er ett av to Masterprogrammer innen sykepleie ved
Fakultet for sykepleie- og helsevitenskap (FSH) ved Nord universitet. Programmet er et
deltidsstudium, med obligatoriske emner som går over 3 år og valgfritt/ valgfrie emner på 30
stp som innpasses. De valgfrie 30 studiepoeng kan tas parallelt med de obligatoriske emnene
eller det kan søkes om innpasning av emner/ videreutdanninger som er gjennomført
tidligere. Programmet har siden høsten 2013 vært gjennomført som en «fleksibel master» i
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den betydning at studentene på ca. hver annen samling på obligatoriske emner har kunnet
møtes på lokale campus. Undervisningen har da foregått via Adobe Connect. Studiet har en
faglig profil der sykepleievitenskap og etikk vektlegges spesielt. Dette inngår i obligatoriske
emner.
Masteroppgaven er på 45 studiepoeng går over tre semester med tilbud om to samlinger
med seminar per semester.
For opptak til studiet kreves bachelor i sykepleie, og fullført mastergrad åpner for
muligheten til å søke om opptak til ph.d. ved Studier av profesjonspraksis.
Studiemodell for Master i klinisk sykepleie:
Valgfritt emne/emner på 30 studiepoeng er ikke tatt inn i denne tabellen. Det kan tas i
forkant og søkes innpasset, eller parallelt med obligatoriske emner.
Emne

1. semester

SYK361H
Sykepleievitenskap
10 stp
SYK362H
Omsorgsfilosofi og
etikk 10 stp
VT314H
Vitenskapsteori og
metode: Ontologi,
epistemologi og
metodologi 10 stp
VT315H
Forskningsmetode
og design 15 stp
SYK305H
Masteroppgave i
klinisk sykepleie 45
stp

X

X

2.
semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

X

X

X

X

X

X

X*
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Saksframstilling
Nedenfor følger vurdering av oversendt reakkrediteringssøknad og tilhørende
dokumentasjon. Vurderingen er gjort ut fra NOKUTs veiledning til Studietilsynsforskriften.
Veiledningen er bygd opp med følgende deler den enkelte paragraf i forskriften; 1) merknad,
2) utfyllende veiledning, 3) krav til hva søknaden minst skal inneholde og 4) oversikt over
nødvendige vedlegg. Veiledningen består ikke av alle 4 delene for samtlige paragrafer.
I oversikten nedenfor med tilhørende kommentarer, er det lagt vekt på saksbehandling tett
opp mot NOKUTs veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT).
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

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

Ok

§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

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

Ok

Ok

Ok

Ok
Ok

Se kommentar 2.2.5

Ok

Ok

Se kommentar 2.2.8

Studieprogrammet har ikke
obligatorisk praksis.
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§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en
størrelse som står i forhold til antall studenter og
studiets egenart, være kompetansemessig stabilt
over tid og ha en sammensetning som dekker de fag
og emner som inngår i studietilbudet.
(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med
et definert ansvar for kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling av studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til
studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling
ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene
av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50
prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå
av ansatte med førstestillingskompetanse,
hvorav minst 10 prosent med professor- eller
dosent kompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive
forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og
faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise til
dokumenterte resultater med en kvalitet og et
omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til
en grad skal delta aktivt i nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk som er
relevante for studietilbudet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal
fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen
må sikre at praksisveilederne har relevant
kompetanse, og erfaring fra praksisfeltet.

Se kommentar 2.3.1

§ 3.2 Akkreditering av mastergradsstudier

Vurdering av kravene

(8) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset
og ha tilstrekkelig bredde.
(9) 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

Se kommentar 3.2.1

Se kommentar 2.3.2
Ok

Ok

Ok

Se kommentar 2.3.6

NA

Ok
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skal dekke fag og emner som studietilbudet består
av. De ansatte i fagmiljøet skal ha relevant
kompetanse.
(10) 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.

Se kommentar 3.2.3

Kommentar 2.2.5


På samtlige emner, med unntak av masteroppgaven er hjemmeeksamen eneste
vurderingsform som benyttes. Begrunnelsen som gis for dette er studiet er på deltid, er
samlingsbasert, og at enkelte studenter følger studiet online.

Kommentar 2.2.8






Fakultetet har vedlagt en avtale (Erasmus+). En begrunnelse for hvorfor avtalen er faglig
relevant for studiet er ikke omtalt.
Dekanen stiller som forutsetning for å godkjenne studieplanen at det blir synliggjort
hvilke deler av studiet som kan egne seg for studentutveksling. Dekanen stiller også krav
til at fakultetet inngår nye avtaler om studentutveksling som er relevante for Master i
klinisk sykepleie. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling skal
være inngått innen 30. juni 2018.
En må begrunne hvorfor de avtalene som inngås er faglig relevante for studiet.
Når avtalene foreligger må det begrunnes hvilke tidspunkt utveksling i studiet er mulig og
begrunnelse for at utveksling kan innpasses i det ordinære studieløpet.

Kommentar 2.3.1
 Antall studenter per faglig ansatt fremgår ikke.
 Gir ingen begrunnelse for hvordan fagmiljøets størrelse er tilpasset antall studenter,
undervisning, veiledning eller FoU.
Kommentar 2.3.2


Fagmiljøets pedagogiske, didaktisk og digital kompetanse og erfaring burde fremgått i
fagpersonenes CVer.

Kommentar 2.3.6


Begrunnelse for hvorfor samarbeidene og nettverkene er relevante for studiet mangler.
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Kommentar 3.2.1


En beskrivelse av de fag, disipliner og kunnskapsområdene som studietilbudet omfatter
mangler. Fakultetet har kun kort beskrevet at studiet er definert og avgrenset og har
tilstrekkelig faglig bredde.

Kommentar 3.2.3


Fakultetet presenterer et utvalg artikler og hvor disse er publisert. Noen beskrivelse for
at dette er «dokumenterte resultater på høyt nivå…» fremgår ikke av søknaden.

Vedlegg:
Saksframlegg lokalt UU Master i klinisk sykepleie januar 2018
Soknad_om_reakkreditering MASYK2017 oppdatert november 2017
Tilbakemelding reakkrediteringssøknad - Master i klinisk sykepleie fra sentralt
Vedlegg 1-1 Studieprogrambeskrivelse - Master i klinisk sykepleie revidert
Vedlegg 1-2 Emnebeskrivelse - SYK361H Sykepleievitenskap 10 stp revidert
Vedlegg 1-3 Emnebeskrivelse - SYK362H Omsorgsfilosofi og etikk 10 stp revidert
Vedlegg 1-4 Emnebeskrivelse - VT314H Vitenskapsteori og metode 10 stp revidert
Vedlegg 1-5 Emnebeskrivelse - VT315H Forskningsmetode og design 15 stp revidert
Vedlegg 1-6 Emnebeskrivelse - SYK305H Masteroppgave i klinisk sykepleie revidert
Vedlegg 3 Infrastruktur
Vedlegg 4-1 Forskrifter og retningslinjer - lenker til Lovdata
Vedlegg 4-2 Rektorvedtak godkjente vurderingsformer ved Nord universitet
Vedlegg 4-3 Rektorvedtak obligatorisk deltakelse
Vedlegg 4-4 Nasjonalt_kvalifikasjonsrammeverk_for_livslang_læring_NKR
Vedlegg 5 Utvekslingsavtale med University of Eastern Finland - Erasmus+
Vedlegg 6 Studiets fagmiljø - oversikt Master i klinisk sykepleie
Vedlegg 7 Studiets faglige ledelse
Vedlegg 8 Studiets fagmiljø – publikasjonsliste
Vedlegg 9 Studiets fagmiljø - deltakelse i nasjonale og internasjonale samarbeid
Vedlegg 10 Studiets fagmiljø-CVer MASYK
Vedlegg 11 Saksbehandlers hjelpeark reakkreditering Master i klinisk sykepleie
Vedlegg 12 Tabell over læringsutbytter - Master i klinisk sykepleie rev okt 2017
Vedlegg 13 Master i klinisk sykepleie Læringsutbytter opp mot NKR
Vedlegg 14 Timeplan Uke 48 Master i klinisk sykepleie
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Saksansvarlig:

Trine Karlsen

Arkivreferanse:

17/03386

Saksbehandler

Siri Gro Steinnes

Dato
Saksgang:

08.01.2018
Lokalt utdanningsutvalg ved FSH

Sak: Reakkreditering 2018 - Master i klinisk sykepleie

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ved FSH anbefaler Dekan å reakkreditere (godkjenne studieplan med
tilhørende dokumentasjon) for Master i klinisk sykepleie under forutsetning av at følgende
punkter innfris:
1. Fakultetet må kontinuerlig sikre at vi kan tilby videreutdanningstilbud på masternivå som kan
inngå som valgfri del av programmet Master i klinisk sykepleie med 30 studiepoeng.
2. Rangeringsregler for opptak må beskrives på studiets nettside før ny utlysning for
studieåret 2018 – 2019.
3. Studiebeskrivelse og emnebeskrivelser på engelsk ferdigstilles før studiet publiseres på nett
for studieåret 2018-2019.
4. Fakultetet må inngå avtaler om internasjonalisering og studentutveksling som er
relevante for Master i klinisk sykepleie, og det må synliggjøres hvilke deler av
studiet som egner seg for studentutveksling. Konkrete avtaler om
internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen 30. juni 2018.

Vedlegg:
Tilbakemelding fra saksbehandlere for sentralt utdanningsutvalg
Fakultetets søknad om reakkreditering, med vedlegg
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med NOKUTs
studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for reakkreditering av
eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember 2016), samt egen plan
for reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29. desember 2016), hvor dette programmet
inngår.
Om reakkrediteringsprosessen
Saken ble behandlet av lokalt utdanningsutvalg ved FSH 12. september 2017 (sak 17/03386-1) og av
dekan ved FSH (sak 17/03386-2). Saken har vært til vurdering hos saksbehandlere for det sentrale
utdanningsutvalget. Prorektor Hanne Solheim Hansen returnerte reakkrediteringssøknaden sammen
med forbedringspunkter for videre bearbeiding av søknad, i e-post datert 20. oktober 2017.
Tilbakemeldingen fra saksbehandlere for det sentrale utdanningsutvalget er vedlagt. Fakultetet har i
etterkant av dette jobbet med tilbakemeldingene fra lokalt utdanningsutvalg, Dekan og saksbehandlere
for sentralt utdanningsutvalg, for at studiet skal oppfylle NOKUTs krav etter studietilsynsforskriften.
Drøfting:
Resultater fra reakkrediteringsprosessen
Reakkrediteringssøknaden er vurdert opp mot NOKUTs studietilsynsforskrift, og omtales i teksten
nedenfor. En mer detaljert oversikt er vist i tabellen i slutten av saksframlegget.
Forutsetninger for akkreditering (studietilsynsforskriftens § 2-1):
Informasjonen om studietilbudet vurderes å være korrekt. Det er nå beskrevet at et valgfritt emne på
30 studiepoeng kan innpasses som en del av programmet, og det arbeides med å sikre at valgfrie
studietilbud kan tas parallelt med obligatoriske emner i et treårig studieløp. I fakultetet arbeides det
også med en gjennomgang av hvilke videreutdanninger som allerede oppfyller, eller bør oppgraderes
for å oppfylle, krav som stilles for innpasning i programmet. Dette gjelder nivå, opptakskrav og
kompetansekrav.
Det arbeides med å synliggjøre hvilke deler av studiet som egner seg for utveksling. Dette må ses i
sammenheng med utvekslingsavtaler som også må på plass. Fagmiljøet skisserer aktuelle
utvekslingsmuligheter innen obligatoriske emner som sykepleievitenskap eller vitenskapsteori, og
utveksling under arbeidet med masteroppgaven.
Studiet er regulert av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, inkludert godkjente
vurderingsordninger ved Nord universitet. Videre er studiet regulert av Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), nivå 7 (mastergradsstudier), og forskrift om krav
til mastergrad.
Det vurderes som at aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter er
oppfylt. Studiet er nå gjort om til en mastergrad i henhold til forskrift om krav til mastergrad § 3.
Opptakskravet er endret ved å gå bort fra kravet til praksis, og det tilbys 120 studiepoeng slik at
studenter kan gå direkte videre fra fullført bachelorgrad. I tillegg til beskrivelse av opptakskrav, må
søknaden inneholde rangeringsregler for opptak, jf NOKUTs søkerveiledning s. 6.
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Krav til studietilbudet (studietilsynsforskriftens § 2-2):
Læringsutbyttene for studieprogrammet henger sammen med læringsutbyttene for emnene, ved at
emnene sammen bidrar til at det totale læringsutbyttet oppnås. Læringsutbyttene er revidert høsten
2017 og beskrevet i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) nivå 7
(master).
Studiet har ordninger for internasjonalisering gjennom bruk av internasjonalt pensum og
fagansvarlige som arbeider innen internasjonale forskningsnettverk. Ifølge studietilsynsforskriften
skal det være tilbud om studentutveksling på alle gradsgivende studietilbud. Fakultet for sykepleie og
helsevitenskap har en konkret Erasmus+ avtale som er registrert på dette studieprogrammet, med
University of Eastern Finland. Fakultetet har i tillegg flere utvekslingsavtaler på fakultetsnivå som er
tilknyttet bachelor i sykepleie. Det må vurderes om disse avtalene også kan gjelde for masterstudiene. I
tillegg må det jobbes med å konkretisere avtaler som er tilpasset studieprogrammet Master i klinisk
sykepleie, og det må i studieplanen opplyses om hvilke deler av studiet som kan egne seg for
utveksling.
Studieplanen med alle tilhørende emner er beskrevet på norsk, og ligger tilgjengelig på nett. Det er
vedtatt i Nord universitet at det også skal foreligge studieplan og emnebeskrivelser på engelsk. Det
arbeides med å ferdigstille engelsk versjon av oppdatert studieplan og emnebeskrivelser.
Krav til fagmiljø (studietilsynsforskriftens § 2-3):
Kravet til førstekompetanse er oppfylt ved at alle ansatte i fagmiljøet som tilhører programmet har
førstekompetanse eller toppkompetanse. Det er videre dokumentert forskning og
forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt. NOKUT definerer utdanningsfaglig kompetanse som
UH-pedagogikk og didaktikk, og kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. Det er
i Nord universitet satt i gang en prosess med å utvikle tilbud om kompetanseheving for å sikre UHpedagogisk basiskompetanse.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen utover det som kreves for å drifte og utvikle studieprogrammet etter gjeldende krav.
Innstilling:
Utdanningsutvalget ved FSH anbefaler Dekan å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon
for Master i klinisk sykepleie under forutsetning av at følgende punkter innfris:
1. Fakultetet må kontinuerlig sikre at vi kan tilby videreutdanningstilbud på masternivå som kan
inngå som valgfri del av programmet Master i klinisk sykepleie med 30 studiepoeng.
2. Rangeringsregler for opptak må beskrives på studiets nettside før ny utlysning for
studieåret 2018 – 2019.
3. Studiebeskrivelse og emnebeskrivelser på engelsk ferdigstilles før studiet publiseres på nett
for studieåret 2018-2019.
4. Fakultetet må inngå avtaler om internasjonalisering og studentutveksling som er
relevante for Master i klinisk sykepleie, og det må synliggjøres hvilke deler av
studiet som egner seg for studentutveksling. Konkrete avtaler om
internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen 30. juni 2018.
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Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til studietilsynsforskriften:
Nedenfor følger vurdering av den oppdaterte reakkrediteringssøknaden og tilhørende dokumentasjon.
Vurderingen er gjort ut fra NOKUTs veiledning til studietilsynsforskriften, der det stilles krav til hva
søknaden skal inneholde. Tabellen nedenfor viser kravene i studietilsynsforskriften, vurdering av hvordan
reakkrediteringssøknaden oppfyller kravene, og kommentarer til punktene.
I første kolonne gjengis aktuell paragraf i studietilsynsforskriften. I andre kolonne gis det en vurdering av om
reakkrediteringssøknaden oppfyller kravene. Når det står OK, betyr det at kravene vurderes å være oppfylt.
For de punktene der det er mangler, er bare manglene nevnt. I tredje kolonne gis det kommentarer med en
forklaring eller utdypning av det aktuelle punktet. Alle punktene er gjennomgått og oppdatert etter siste
runde med bearbeiding av reakkrediteringssøknaden.
§ 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.

Vurdering av kravene
Rangeringsregler må
beskrives på nettsiden før
ny utlysning.

Studieprogrambeskrivelse
og emnebeskrivelser på
engelsk må oppdateres.
Utvekslingsavtaler må
inngås, og det må
synliggjøres hvilke deler av
studiet som egner seg for
utveksling.

Vurdering av kravene
OK

OK

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

Kommentarer
Opptakskravet er endret ihht
mastergradsforskriftens §3,
ved at kravet om praksis er
fjernet. Rangeringsregler må
beskrives og begrunnes.
Engelsk versjon av
studieplan må oppdateres i
tråd med oppdaterte
læringsutbytter.
Studieplan på engelsk er
derfor ikke lagt ved ennå.
Tidspunkt for utveksling må
ses i sammenheng med
utvekslingsavtaler.

Kommentarer
Læringsutbyttene er revidert
og i tråd med NKR nivå 7
(master). Dette gjelder både
studieprogram og emner.

Beskrevet faglig relevans,
mulige yrker og studier,
faglig oppdatering og
samfunnsbehov.
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(4) Studietilbudets innhold,
oppbygging og infrastruktur skal være
tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.

OK

Beskrevet emner og
oppbygging, infrastruktur og
støttefunksjoner.
Det er vist i tabell hvordan
læringsutbyttet oppnås.

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

Det er gitt oversikt over
undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer,
begrunnet valg av disse,
beskrevet hvordan
studentene kan ta en aktiv
rolle.

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

Beskrevet hvordan
studentene møter forskning
og faglig og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid (KU), og
begrunnet relevant kobling
til FoU/KU.

OK

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for Det må inngås
avtaler om interinternasjonalisering som er tilpasset
nasjonalisering.
studietilbudets nivå, omfang og
egenart.
(8) Studietilbud som fører fram til en
grad, skal ha ordninger for
internasjonal studentutveksling.
Innholdet i
utvekslingen skal være faglig
relevant.

Det må inngås avtaler
for studentutveksling, og
beskrives
hvilket tidspunkt i studiet
utveksling er mulig.

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

Ikke relevant,
studieprogrammet
har ikke obligatorisk praksis.

§ 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.

Vurdering av
kravene
Det må på plass
angivelse av
fagmiljøets
størrelse i årsverk
og antall faglig
tilsatt per student.

Ordninger for
internasjonalisering
som er relevante for
studietilbudet må
videreutvikles.
Studenter ved alle
studietilbud som fører
fram til en grad, skal
tilbys
utvekslingsopphold
gjennom oppdaterte og
bindende avtaler.
Relevansen av
utvekslingsoppholdet
skal være sikret av
studiets fagmiljø.

Kommentarer
Fagmiljøets kompetanse,
ansvarsområder og
oppgaver i studiet er
beskrevet, og den
enkeltes bidrag inn i
studiet er tallfestet.
Angivelse av antall faglig
tilsatt per student må på
plass.
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(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha
relevant utdanningsfaglig kompetanse.

OK

Det er satt i gang en
prosess i Nord universitet
for å sikre dette.

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

OK

Det er beskrevet faglig
ledelse og dennes rolle i
studiet.

(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til
OK
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:
b) For studietilbud på
mastergradsnivå skal 50 prosent av
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå
av ansatte med
førstestillingskompetanse, hvorav
minst 10 prosent med professoreller dosent kompetanse.

Kravet til ansatte i
hovedstilling er oppfylt.
Kravet til kompetanse er
oppfylt ved at nesten alle
har førstekompetanse
og/eller
professorkompetanse.

(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive
OK
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.

Beskrevet forskning og
faglig utviklingsarbeid og
begrunnet hvordan dette
har kvalitet og omfang
som er tilfredsstillende.

(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

Beskrevet og nasjonale
og internasjonale
samarbeid og nettverk og
begrunnet relevans for
studiet.

(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,
studieprogramm
et har ikke
obligatorisk
praksis

§ 3.2 Akkreditering av mastergradsstudier
(1) Mastergradsstudiet skal være definert og
avgrenset og ha tilstrekkelig bredde.

Vurdering av
kravene
OK

Kommentarer
Søknaden inneholder
beskrivelse av de fag,
disipliner og
kunnskapsområdene som
studietilbudet omfatter, og
begrunnelse for at studiet
er tilstrekkelig bredt og
forankret I et bredt nok
fagmiljø.
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(2) Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt
fagmiljø som består av tilstrekkelig antall ansatte
med høy faglig kompetanse innenfor utdanning,
forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid og
faglig utviklingsarbeid innenfor studietilbudet.
Fagmiljøet skal dekke fag og emner som
studietilbudet består av. De ansatte i fagmiljøet
skal ha relevant kompetanse.

OK

Søknaden inneholder
begrunnelse for at
fagmiljøet er bredt og
stabilt, har høy faglig
kompetanse og relevant
kompetanse for
studietilbudet.

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

OK

Søknaden inneholder
begrunnelse for at
fagmiljøet har
forskningsresultater på
høyt nivå og beskrivelse av
FoU/KU-resultater I
samarbeid med andre
fagmiljøer nasjonalt og
internasjonalt.
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NORD UNIVERSITET

Søknad om reakkreditering
Master i klinisk sykepleie
[November 2017]
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Generelt om studiet

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)
campus-/stedbasert studium
x

samlingsbasert studium
desentralisert
studium ved annet studiested, oppgi
o
studiested:
nettstudium
o
nettstudium
o
med samlinger

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
heltidsstudium
o
x

Deltidsstudium

Overordnet om studietilbudet
Som en innledning til hoveddokumentet, skal dere gi en overordnet beskrivelse av studietilbudet og
hvordan det hører hjemme i organisasjonen for øvrig.
Master i klinisk sykepleie ( MASYK) er et av to Masterprogrammer innen sykepleie ved Fakultet for
sykepleie- og helsevitenskap (FSH) ved Nord universitet. Programmet er et deltidsstudium med
obligatoriske emner som går over 3 år og valgfritt/ valgfrie emner på 30 stp som innpasses. De
valgfrie 30 studiepoeng kan tas parallelt med de obligatoriske emnene eller det kan søkes om
innpasning av emner/ videreutdanninger som er gjennomført tidligere. Programmet har siden høsten
2013 vært gjennomført som en «fleksibel master» i den betydning at studentene på ca hver annen
samling på obligatoriske emner har kunnet møtes på lokale campus. Undervisningen har da foregått
2
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via Adobe Connect. Studiet har en faglig profil der sykepleievitenskap og etikk vektlegges spesielt.
Dette inngår i obligatoriske emner.
Masteroppgaven som er på 45 studiepoeng går over tre semester med tilbud om to samlinger med
seminar per semester.
For opptak til studiet kreves bachelor i sykepleie, og fullført mastergrad åpner for muligheten til å
søke om opptak til PhD ved Studier av profesjonspraksis, en fellesgrad for det som nå, etter fusjon
1.januar 2017 heter Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) og Fakultet for lærerutdanning,
kunst og kultur (FLU).
Studiemodell for Master i klinisk sykepleie:
Valgfritt emne/emner på 30 studiepoeng er ikke tatt inn i denne tabellen. Det kan tas i forkant og
søkes innpasset, ellr parallelt med obligatoriske emner.
Emne

1. semester

SYK361H
Sykepleievitenskap
10 stp

X

SYK362H
Omsorgsfilosofi og
etikk 10 stp

X

VT314H
Vitenskapsteori og
metode: Ontologi,
epistemologi og
metodologi 10 stp

2.
semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

X

X

X

X

X

VT315H
Forskningsmetode
og design 15 stp

X

SYK305H
Masteroppgave i
klinisk sykepleie 45
stp

X*

*Studentene melder inn sin prosjektidé til masteroppgaven SYK305H sist i 3.semester.
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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.
Studiet er regulert av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, inkludert godkjente
vurderingsordninger ved Nord universitet. Videre er studiet regulert av Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), nivå 7 (mastergradsstudier), og forskrift om krav til
mastergrad (mastergradsforskriften).
Beskrivelse og begrunnelse for hvordan mastergradsforskriften er oppfylt:
Master i klinisk sykepleie følger forskrift om krav til mastergrad (mastergradsforskriften), og er et
mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang (§ 3). Graden bygger på bachelorgrad i sykepleie,
som er en yrkesrettet utdanning innenfor fagområdet til mastergraden slik mastergradsforskriftens §
3 krever. Studiets opptakskrav er dermed i tråd med mastergradsforskriften. Master i klinisk
sykepleie har en mastergradsoppgave på 45 studiepoeng. Mastergradsforskriften § 6 sier at det i
mastergrad etter § 3 skal inngå et selvstendig arbeid av et omfang på minimum 30 studiepoeng, og at
omfanget av det selvstendige arbeidet ikke skal overstige 60 studiepoeng. Master i klinisk sykepleie
er dermed innenfor kravet med en mastergradsoppgave på 45 studiepoeng.
Fra og med studieåret 2018-2019 kan studenten søke direkte fra fullført bachelorgrad til
masterutdanningen, og det tilbys et program der det er mulig å ta 120 studiepoeng på tre år.
Læringsutbyttene for studiet er oppdatert høsten 2017, og skal gjelde fra og med studieåret 20182019. Læringsutbyttene for studiet er beskrevet i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring (NKR), nivå 7 (mastergradsstudier).
Tidspunkt for opptak: Reakkrediteringen gjelder et eksisterende studium, og justeringer som blir
gjort høsten 2017 vil gjelde fra og med nytt kull som starter høsten 2018.
Rangeringsregler for opptak: Opptakskravet for studiet er bachelorgrad i sykepleie med minimum
karakteren C i snitt. Rangering av søkere gjøres etter følgende regler: En tydeligere avklaring i forhold
til poenggivende praksis er under diskusjon, og vi forholder oss midlertidig til Rangeringsregelverket.
- Karaktersnitt fra bachelorgrad i sykepleie
§ 4-4.Rangeringsregelverk
1. Dersom det ikke fremgår eget rangeringsregelverk av studieplanen, beregnes
konkurransepoeng ut fra karakternivået i opptaksgrunnlaget i henhold til retningslinjer
vedtatt av rektor, og rangeres ut fra denne beregningen.
2. Ved poenglikhet mellom søkere foretas loddtrekning.
3. Søkere som ikke kan poengberegnes rangeres etter en konkret, individuell vurdering.
Beskrivelse av og begrunnelse for hvordan andre relevante forskrifter er oppfylt:
Studiet er regulert av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet. Dette innebærer at
studentenes rettigheter og plikter er regulert av forskriften, i tillegg til lov om universiteter og
høyskoler. Vurderingsordningene er beskrevet i tråd med godkjente vurderingsformer, ved at det er
brukt obligatorisk deltakelse (OD), hjemmeeksamen (HJ/H) og oppgave med muntlig justering
(OM/OMU).
4
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Kommentar angående rammeplaner og sertifiseringsordning:
Master i klinisk sykepleie er ikke regulert av rammeplan eller forskrift om rammeplan, og heller ikke
underlagt sertifiseringspordning.
Kommentar angående opptaksforskriften:
Opptakskravet for Master i klinisk sykepleie er bachelorgrad i sykepleie med minimum snittkarakter
på C (2,7). Studiet er dermed ikke omfattet av opptaksforskriften, fordi denne bare regulerer
grunnutdanninger.

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

Studietilbudet er korrekt beskrevet når det gjelder innhold og oppbygging, og beskriver
muligheten for innpasning av valgfritt emne på 30 studiepoeng. Det er presisert tydeligere at
det er en del av programmet, og fagmiljøet vil ha en gjennomgang av aktuelle studietilbud
som kan løftes til masternivå, og dermed inngå som valgbare emner i dette programmet.
Fagmiljøet arbeider med dette nå i forbindelse med neste års opptak. Med tanke på
progresjon, er oppbyggingen evaluert internt som tilfredsstillende. Det kommer fram i
studieplanen at alle emner må være bestått før masteroppgaven kan leveres til bedømning.
Det eksisterer i dag bare én Erasmus+ avtale om utveksling. Programansvarlig og
emneansvarlige vurderer nye avtaler, og ser på om eksisterende avtale er relevant og kan
forlenges. Det er behov for interne ressurser i form av fagpersoner som jobber konkret med
utveksling som en del av internasjonalisering på masterprogrammene i sykepleie.

Vedlegg til forutsetninger for akkreditering

Vedlegg nr.

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

Firmaattest fra Brønnøysundregisteret (nye private institusjoner)

Ikke relevant

Styringsordning (nye institusjoner)

Ikke relevant

Styrevedtekter (nye institusjoner)

Ikke relevant

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

Ikke relevant

Andre relevante reglementer (nye institusjoner)

Nei

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
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Vitnemål og Diploma Supplement (alle)

Ikke relevant ved
reakkreditering.

Systembeskrivelse av kvalitetssikringssystem (nye institusjoner)

Ikke relevant

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

Ikke relevant

Krav til studietilbudet
(studietilsynsforskriften § 2-2)

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende
navn.
Studiets læringsutbyttebeskrivelse:
Studietilbudet er beskrevet i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
(NKR) nivå 7, master. Læringsutbyttene er revidert høsten 2017, og oppdatert i tråd med Nasjonalt
kvalifikasnonsrammeverk for livslang læring (NKR) nivå 7, master.
Læringsutbyttet for studieprogrammet Master i klinisk sykepleie er beskrevet slik:
KUNNSKAP
Kandidaten:
•
•
•
•

har avansert kunnskap innenfor klinisk sykepleie og spesialisert innsikt i et avgrenset valgfritt
område.
har inngående kunnskap om vitenskapelig teori og metoder innenfor klinisk sykepleie.
kan anvende kunnskap om sykepleievitenskap, omsorgsfilosofi og etikk og metodologi innovativt
innen fagutvikling og forskning.
kan analysere sykepleiefaglige problemstillinger med utgangspunkt i fagets vitenskapelige
tradisjon, egenart og plass i samfunnet.

FERDIGHETER
Kandidaten:
•
•

kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder som faglig relevante databaser, og
anvende disse til å strukturere og formulere sykepleiefaglige resonnementer.
kan analysere eksisterende teori, og arbeide selvstendig og i samarbeid med andre i løsninger av
praktiske og teoretiske problemløsninger.
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•
•

kan bruke og begrunne valg av relevante metoder for forskning og fagutvikling innen sykepleie på
en selvstendig måte.
kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og
i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten:
•
•
•
•
•

kan analysere relevante sykepleiefaglige og forskningsetiske problemstillinger og dokumentere og
kvalitetssikre yrkesutøvelsen.
kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innovativt for å gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver og prosjekter innen klinisk sykepleie.
kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker uttrykksformer innen sykepleievitenskap,
etikk og metodologi.
kan kommunisere om sykepleiefaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen klinisk
sykepleie.
kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen sykepleiefaget, nasjonalt og internasjonalt.

Studieprogrammet følger de generelle læringsutbyttebeskrivelsene som ligger i NKR nivå 7, master.
Samtidig er læringsutbyttebeskrivelsene gjort fagspesifikke ved at fagmiljøet har beskrevet hva
kandidatene skal oppnå etter fullført master i klinisk sykepleie. Begrunnelsen for valgene som er gjort
ved utarbeidelse av læringsutbyttene, er at kandidatene både skal ha tilstrekkelig bredde og dybde i
de teoretiske kunnskapene til å kunne iverksette fagutvikling i klinisk praksis og å kunne gjennomføre
forskning innen fagområdet.
Tabell 2.2.1 nedenfor viser hvordan læringsutbyttene for studieprogrammet er beskrevet i samsvar
med NKR nivå 7 (master).
Tabell 2.2.1: Sammenlikning av generelle læringsutbyttebeskrivelser i NKR nivå 7 (master) og de
fagspesifikke beskrivelsene for studieprogrammet Master i klinisk sykepleie.
NKR:

NKR

Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk

NIVÅ 7 (MASTER)

Læringsutbytter

Master i klinisk sykepleie (NIVÅ 7, MASTER)
Beskrivelse

KUNNSKAP



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



har avansert kunnskap innenfor klinisk
sykepleie og spesialisert innsikt i et
avgrenset valgfritt område.



har inngående kunnskap om
fagområdets vitenskapelige eller
kunstfaglige teori og metoder



har inngående kunnskap om
vitenskapelig teori og metoder innenfor
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FERDIGHETER

GENERELL
KOMPETANSE

klinisk sykepleie.
kan anvende kunnskap om
sykepleievitenskap, omsorgsfilosofi og
etikk og metodologi innovativt innen
fagutvikling og forskning.
kan analysere sykepleiefaglige
problemstillinger med utgangspunkt i
fagets vitenskapelige tradisjon, egenart og
plass i samfunnet.



kan anvende kunnskap på nye
områder innenfor fagområdet





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





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



kan analysere eksisterende teori, og
arbeide selvstendig og i samarbeid med
andre i løsninger av praktiske og teoretiske
problemløsninger.



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



kan bruke og begrunne valg av relevante
metoder for forskning og fagutvikling
innen sykepleie på en selvstendig måte.



kan analysere og forholde seg kritisk til
ulike informasjons- kilder 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 analysere og forholde seg kritisk til
ulike informasjonskilder som faglig
relevante databaser, og anvende disse til å
strukturere og formulere sykepleiefaglige
resonnementer.
kan gjennomføre et selvstendig,
avgrenset forsknings- eller
utviklingsprosjekt under veiledning og i
tråd med gjeldende forskningsetiske
normer.



kan analysere relevante fag-, yrkes- og
forskningsetiske problemstillinger



kan analysere relevante sykepleiefaglige
og forskningsetiske problemstillinger og
dokumentere og kvalitetssikre
yrkesutøvelsen.



kan formidle omfattende selvstendig
arbeid og behersker fagområdets
uttrykksformer



kan formidle omfattende selvstendig
arbeid og behersker uttrykksformer innen
sykepleievitenskap, etikk og metodologi.



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



kan kommunisere om sykepleiefaglige
problemstillinger, analyser og
konklusjoner innen klinisk sykepleie.



kan bidra til nytenking og i
innovasjonsprosesser



kan bidra til nytenkning og
innovasjonsprosesser innen sykepleiefaget,
nasjonalt og internasjonalt.
kan anvende sine kunnskaper og
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ferdigheter innovativt for å gjennomføre
avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
innen klinisk sykepleie.

Studiets navn:
Studiet skal ha et dekkende navn, § 2-2 (1):
Studiets navn er:
Master i klinisk sykepleie (norsk) og
Master of Nursing and Health Practice (engelsk).
Det er samsvar mellom det norske og engelske navnet. Navnet gjenspeiler flere av de sentrale
emnene i studieplanen:
• SYK361H Sykepleievitenskap
• SYK362H Omsorgsfilosofi og etikk
• VT314H Vitenskapsteori og metode: Ontologi, epistemologi og metodologi
• VT315H Forskningsmetode og design
• SYK305H Masteroppgave i klinisk sykepleie
I læringsutbyttene for SYK361H er det lagt vekt på kunnskap om sykepleievitenskap både innenfor
en Nursing science tradisjon som indikerer direkte pasientrettet sykepleie og en Caring science
tradisjon som omfatter mer abstrakt omsorgsteori. I SYK362H utdypes det omsorgsteoretiske
perspektivet sammen med det omsorgsfilosofiske perspektivet på etikk. Samtidig utvides etikkkunnskapen i en bioetisk forståelsesramme, og fokus på kliniske kommiteers arbeid. Omsorgsfilosofi
og etikk har større forankring i norsk tradisjon enn det første emnet (SYK361H), og emnene er
utviklet i en didaktisk sammenheng som gir en logisk utvikling av sykepleievitenskapelig kunnskap.
Videre vil vitenskapsteori, VT314H utvide sykepleiefaglig forståelse ut fra vitenskapsteori og
vitenskapsfilosofi som faget kunnskapsteoretisk og ontologisk er forankret i. Emnene vil sammen
danne det utgangspunkt som gjør det mulig å begrunne metodevalg i utarbeidelsen av
forskningsdesign i VT315H.
Emnene gir sammen et godt grunnlag for kritisk vurdering av vitenskapelige fagartikler. Begrunnelsen
for valgt rekkefølge på emnene i programmet, er at dette er den didaktisk riktige for progresjon og
totalt læringsutbytte, som gir grunnlag for å skrive en prosjektplan og selve masteroppgaven.
Læringsutbyttet for SYK305H er formulert som en veiledning for hvilke krav som stilles til
skriveprosessen/utarbeidelse og vurdering av masteroppgaven som et selvstendig arbeid.

Studiets navn er Master i klinisk sykepleie, noe som indikerer en innretning mot utøvende sykepleie
og fagutvikling i både primær og spesialisthelsetjenesten, så vel som akademisk utdanning som
innrettes mot forskning og fagutvikling i klinisk sykepleiepraksis. Navnet er dekkende for studiets
faglige innhold, der studiets navn reflekterer studieplanens innhold og er i samsvar med navnet på
masteroppgaven som er en sentral del av studiet. Studiets navn angir også studiets nivå, mastergradsstudium.
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§ 2-2 (2): Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
Rekrutteringsgrunnlaget for Master i Klinisk sykepleie vurderes hvert år i forhold til søkertallet. De
siste årene har søkertallet vært som følgende:
2014: 55 (36 kvalifisert)
2015: 69 (38 kvalifisert)
2016: 51 (27 kvalifisert)
2017: 56 (36 kvalifisert)
Relevans for arbeidslivet er rettet både mot klinisk sykepleiepraksis og akademisk praksis, og
studenten velger selv fordypning gjennom valgfritt emne på 30 studiepoeng. Velgfritt emne
avgrenses av studieporteføljen, men emnet er bredt rettet, og studieporteføljen evalueres hvert år i
forhold til samfunnets interesse og kompetansebehov. Relevante emner fra andre
utdanningsinstitusjoner kan søkes innpasset. Samfunnets kompetansebehov gjenspeiles gjennom
nasjonale og lokale satsingsområder som i noen tilfeller åpner for studiestøtte til sykepleiere fra
kommuner og statlige institusjoner. Fakultetet innretter seg ut fra nasjonale satsinger gjennom de
valgfrie emnene vi tilbyr, under forutsetning av at vi har den kompetansen som kreves i forhold til
sentrale deler av studiene. For ansettelse innen akademia kreves nå utdanning innen
universitetspedagogikk, noe vi ser en mulighet for å opprette som valgfritt emne i Master i klinisk
sykepleie.
Norsk sykepleierforbunds politiske plattform for 2017-2020 vektlegger forskning på sykepleiens
kjerneområder som et av sine satsingsområder, og påpeker at sykepleiere med masterutdanning har
en viktig funksjon i praksis for å bidra til aktivt å bruke forskningsbasert kunnskap i utviklingen av
fagutøvelse til det beste for pasienter og pårørende. De påpeker også at svært få sykehus og og
kommuner har sykepleiere med forskerkompetanse (PhD),- noe økt satsing på master kan bidra til å
bygge opp. Forskningsstilling som sykepleier utenfor akademia er også et mulig yrke. Arbeid med
fagutvikling/fagutviklingsstillinger i kommuner eller sykehusavdelinger er svært relevant som
arbeidsområder for masterkandidater.
Nytenkning/ innovasjon i helsetjenesten fordrer nytenkning i vårt utdanningstilbud og det vi tilbyr
som valgfrie emner i Master i klinisk sykepleie. Den teknologiske utvikling innen helsetjenesten
imøtekommes gjennom emnet Velferdsteknologi, 30stp (15+15). Som et annet eksempel kan vi
nevne at våren 2018 er det en masterkandidat som vil ferdigstille sin masteroppgave om bruk av
nettbrett i kreftomsorgen. Kandidaten fikk innpasset 30 studiepoeng av sin videreutdanning i
kreftsykepleie i masterprogrammet som valgfritt emne.
Relevante etiske problemstillinger i helsetjenesten diskuteres ved at reelle case fra klinisk etiske
kommiteer og dagsaktuelle saker fra dagspressen diskuteres og problematiseres innen emnet
Omsorgsfilosofi og etikk. Studentene reflekterer faglig over dagsaktuelle praksisrelaterte utfordringer
innen alle emnene, noe som bidrar til erfaringsdeling og interesse for forskning og
10

67/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie - 17/01204-33 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie : Alle vedlegg

forskningskunnskap innen de temaområdene som tas opp. På den måten gis tilnærmingen til
relevante faglige spørsmål både et induktivt og et deduktivt perspektiv der studentene deltar aktivt
med sine erfaringer og innovative problemløsninger.
Studietilbudet Master i klinisk sykepleie inngår i fakultetets studieportefølje, et fakultet som etter
fusjon fra 1. januar 2017 har potensiale til å oppgradere flere videreutdanningstilbud fra lavere grad
til masternivå. Det jobbes med dette nå, og i den sammenhengen ser vi også på hvordan aktuell
forskning og videreutdanningstilbud som kan inngå i programmet henger sammen. Fakultetet har
ikke gjort egen kartlegging av behov med henblikk på rekruttering i Nord Universitets nedslagsfelt.
Rekrutteringsgrunnlaget vil kunne endres etter fusjonen ved at vi tilbyr fleksible løsninger som at
samlinger følges digitalt, og at oppfølging og veiledning tilpasses lokal campustilhørighet.
Pensum revideres hvert år av emneansvarlige før nytt opptak, og på den måten kvalitetssikres
studietilbudet. Dette har implikasjoner i forhold til at undervisning er oppdatert i forhold til ny
forskning. Førsteamanuensiser og professorer i programmet bruker eksempler fra egen forskning inn
i undervisningen. Fakultetet jobber med kompetanseoppbygging for å til enhver tid kunne oppfylle
programmenes krav til kompetanse og for å øke forskningsaktivitet som har tilknytning til
programmene. For dette programmet gjelder det blant annet forskning innen eldreomsorg der et
valgfritt emne på 30 studiepoeng som kan inngå i masterprogrammet nå er revidert og løftet til
masternivå.
Relevans for videre studier vises ved at vi skriver at master i klinisk sykepleie, avhengig av
karakterkrav, kan kvalifisere til å søke opptak til PhD i profesjonspraksis ved Nord universitet og
nasjonale og internasjonale doktorgradsprogrammer innen sykepleie og helsevitenskap. Det vil være
en sammenheng mellom fagkompetansen hos professorer og førsteamanuensiser i
masterprogrammet og de forskningsprosjekter man vil kunne søke opptak til ved Nord Universitet.
Det muliggjør faglig relevans for å kunne gå videre med PhD ved Nord universitet, der et krav for
opptak er karakteren B.

§ 2-2 (3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år
for heltidsstudier.
Master i klinisk sykepleie er et deltidsstudium der studentene tar 120 studiepoeng over tre år, altså
en studieprogresjon på 67% av et fulltidsstudium. Et fulltidsstudium skal ha et samlet arbeidsomfang
på 1500-1800 timer per år, fordelt på kategoriene tilrettelagt undervisning, selvstudium og
eksamensforberedelser. Med en studiebelastning på 67% tilsvarer dette et arbeidsomfang på 10001200 timer per år. Vi regner med størst arbeidsomfang de første to semester hvis/når valgfritt emne
på 30 studiepoeng tas parallelt med obligatoriske emner. Da vil arbeidsomfanget tilsvare 30
studiepoeng 1. og 2. semester og 15 studiepoeng i semester 3,4,5 og 6. Vi regner med 6 samlinger á
tre dager semester 1 og 2, 3 samlinger á tre dager semester 3, to samlinger á to dager i semester 4
og 5, og en samling á to dager i semester 6. En dag utgjør i snitt 5 timers undervisning og satt inn i en
enkel tabell kan det se ut som følgende:
Studietilsynsforskriften viser til arbeidsomfang for fulltids studier, noe som tilsvarer ca 30 timers uke.
Dette masterstudiet inkluderer ikke praksis, noe som ville gitt økt timetall for organisert
11
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læringsaktivitet tross likt antall studiepoeng. Tabellen viser forventet timetall på dette deltidsstudiet
som ikke har praktiske studier.
Timer

Timer år og

ECTS

Timer til
Timer til selvstudium og
Organisert
Læringsaktivitet Eksamen (HJ)

Emner

semester

Valgfritt emne

30

45+45=90

320

Inkluderer ofte
arbeidskrav (OA)

(15+15)*

30

230

1.semester:
310

SYK361H
10
Sykepleievitenskap

30

80

105

SYK362H
Omsorgsfilosofi og
etikk

30 (15+15)

75

90

10

315

Går over to
semester, dvs 1.
samling i 1.
semester.

1.år: 625

VT314H
Vitenskapsteori og
metode:

10

30

80

105

VT315H
Forskningsmetode
og design (med
søkerverksted)

15

60

120

155

SYK305H
Masteroppgave i
klinisk sykepleie,

45

160

2.år:
20+20+10

750

830

277X3
3.år:
4.år:

*Forberedelser til
Opponentskap og
framlegg

Sum totalt

2.semester:

30

120 ECTS

230

1215 (1445)

1841

*(15+15) betyr at to emner á15 studiepoeng kan kombineres som 30 studiepoengs valgfritt emne
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Studietilbudets emner fordrer stor grad av forståelse av sammenhenger mellom fagkunnakap, faglig
grunnlagstenkning, faglige utfordringer, fagutvikling og forskning. Valg i fagutviklings og
forskningsprosess må begrunnes,- og for å oppnå læringsutbyttene må studentene både skrive
reflekterende tekster og jobbe med forskningsprotokoller og design, der evnen til tydelighet og
avgrensning uvikles. Hjemmeeksamener gjør slike arbeidsprosesser mulig. Derfor ser vi selvstudium
og eksamensarbeide som et kontinuum. Lengden på hjemmeeksamen varierer noe i forhold til hvor
konkret eller abstrakt pensum er. Innen omsorgsfilosofi og etikk anser vi eksempelvis pensum som
noe mer konkret, gjenkjennbart og lettere tilgjengelig enn innen vitenskapsteori. Derfor er
hjemmeeksamen i vitenskapsteori tillagt mer tid til forståelse av pensum i relasjon til empiriske
problemstillinger under eksamensarbeidet.

§ 2-2 (4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.
Studieprogrammet ble revidert i 2015 for å sikre en helhetlig oppbygging og infrastruktur som er
tilpasset læringsutbyttene. Gjennom dialogmøter jobber vi hvert år med å tilstrebe felles forståelse
mellom emneansvarlige for å sikre at enkeltemnene utgjør en helhetlig stringent sammenheng.
Kursene er ikke statiske, hverken innholdsmessig eller didaktisk, men utvikles i tråd med forskning og
kunnskapsutvikling hos fagansatte som bidrar inn i programmet. Derfor har vi også en årlig
gjennomgang av læringsutbyttene, undervisning og vurderingsformer, og gjør om nødvendig store
eller små justeringer.
Studietilbudets innhold og oppbygging:
Læringsutbyttet for studiet oppnås gjennom læringsutbyttene for emnene og progresjonen fra
semester til semester. Hvert enkelt emne vil bidra til å oppnå deler av studiets læringsutbytte, som
vist i tabell 2.2.4. Detaljert beskrivelse av hvert emne finnes i studieplanen som er vedlagt. Tabell
2.2.4: Sammenhengen mellom læringsutbyttene på studieprogrammet og emnene.
Tabellen viser hvordan emnene bidrar til det overordnede læringsutbyttet for studiet.
Tabell
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VT315H Forskningsmetode og design 15 stp

VT314H Vitenskapsteori og metode: Ontologi,
epistemologi og metodologi 10 stp

SYK362H Omsorgsfilosofi og etikk 10 stp

SYK361H Sykepleievitenskap 10 stp

Læringsutbytter for studieprogrammet

SYK305H Masteroppgave i klinisk sykepleie 45 stp

Læringsutbytter Master i klinisk sykepleie

Kunnskap:

 har avansert kunnskap innenfor klinisk sykepleie og spesialisert innsikt

X



X




i et avgrenset valgfritt område.
har inngående kunnskap om vitenskapelig teori og metoder innenfor
klinisk sykepleie.
kan anvende kunnskap om sykepleievitenskap, omsorgsfilosofi og
etikk og metodologi innovativt innen fagutvikling og forskning.
kan analysere sykepleiefaglige problemstillinger med utgangspunkt i
fagets vitenskapelige tradisjon, egenart og plass i samfunnet.

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ferdigheter:







kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder som
faglig relevante databaser, og anvende disse til å strukturere og
formulere sykepleiefaglige resonnementer.
kan analysere eksisterende teori, og arbeide selvstendig og i
samarbeid med andre i løsninger av praktiske og teoretiske
problemløsninger.
kan bruke og begrunne valg av relevante metoder for forskning og
fagutvikling innen sykepleie på en selvstendig måte.
kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller
utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende
forskningsetiske normer.

X

Generell kompetanse:



kan analysere relevante sykepleiefaglige og forskningsetiske
problemstillinger og dokumentere og kvalitetssikre yrkesutøvelsen.
kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innovativt for å
gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen klinisk
sykepleie.

X

X
X

X
X

X
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kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker
uttrykksformer innen sykepleievitenskap, etikk og metodologi.
kan kommunisere om sykepleiefaglige problemstillinger, analyser og
konklusjoner innen klinisk sykepleie.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen sykepleiefaget,
nasjonalt og internasjonalt.

Infrastruktur
Jf. studietilsynsforskriftens § 2-2 (4): Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet
Vi benytter oss aktivt av Nord Universitets bibliotektjenester, spesielt i forhold til SYK361H og
VT315H, Forskningsmetode og design. Vi samarbeider med bibliotekarer fra to av våre campus, i
undervisning om søk i vitenskapelige databaser, End Note (digital litteraturliste) og om hvilke
muligheter bibliotektjenesten kan tilby.
Universitetsbiblioteket har avdelinger på hvert studiested, med litteratur innenfor de fagene det
undervises i på studiestedet. Alle studenter kan låne på alle bibliotekene. Private PCer kan brukes
opp mot universitetets trådløse nettverk. Bibliotekene har alle en stille lesesal, grupperom og åpent
lesesal/gruppearbeidsområde i tilknytning til biblioteket. Biblioteket tilbyr en rekke tjenester på
områdene utlån, digitale tilrettelegginger og tilganger til bøker og databaser, registrering og
tilgjengeliggjøring, veiledning og brukeropplæring.
IKT-ressurser
IT-tjenesten har ansvar for brukerstøtte, nettverksdrift, systemdrift, og utvikling og tilpassing.
IT-tjenesten yter brukerstøtte til ansatte og til studenter, via egen informasjonsside om IT-tjenester
på Nord universitets hjemmeside, eller gjennom e-post eller telefon.
Ved Nord universitet er det full dekning av trådløsnett i alle bygg. Alle enhetene benytter det
nettbaserte læringssystemet Fronter (nå kjøpt av It’s learning), som kommunikasjonsverktøy mellom
studentene og mellom forelesere og studenter, til å legge ut informasjon, til veiledning, til
oppgaveløsning, og som digital kommunikasjonskanal ved behov. Fra høsten 2018 går vi over fra
FRONTER til Canvas, og dermed også over fra Adobe Connect til en annen form for digitalt klasserom
der vi ikke har felles samling, men studentene samlet på lokale campus. Vi tillater etter avtale også
påkopling hjemmefra hvis de ikke kan møte på samling. Fronter og Canvas blir drifta av KOLT,
kompetansesenter for læringsteknologi i Bodø og liknende miljø ved Nesna og Levanger. På alle
studiesteder er det utstyr for videokonferanse.
Studieprogramansvarlig for Master i Klinisk sykepleie har allerede deltatt på KOLTS
opplæringsprogram for overgang til Canvas, og det vil bli tilrettelagt for opplæring for alle
emneansvarlige i programmet innen studiestart 2018.
Universitetets nettside, www.nord.no, er en viktig informasjonsportal for studentene.
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Under «Student» finnes veiledning til StudentWeb, Fronter og studentpost, innlogging til
systeminnganger, studieplaner med litteraturlister, lover, reglement og forskrifter, samt informasjon
og timeplaner. Studenter ved Nord universitet har gratis tilgang til Office 365 med Outlook e-post,
kalender og kontakter, Office Web Apps, Lync og SkyDrive. I tillegg finnes apper for telefon og
nettbrett.
Arbeidsforhold for studentene
Alle studiestedene har servicetorg som er tilgjengelig via telefon, e-post eller besøk. Servicetorget
bistår studentene med studentkort og studieavgift, salg av parkeringsbevis, informasjon og
veiledning om lånekassen, søknader på enkeltemner/fag, eksamensoppmelding og trekk fra
eksamen, spørsmål om studieopphold i utlandet og andre spørsmål. Mer detaljert oversikt over
infrastruktur er vist i vedlegg 3.

§ 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.
Oversikt over vurderingsformer.
SYK361H Sykepleievitenskap (10 stp)
Hjemmeeksamen 2 uker
Vurderingsuttrykk A-E
SYK362H Omsorgsfilosofi og etikk (10 stp)
Hjemmeeksamen 3 dager
Vurderingsuttrykk A-E
VT314H Vitenskapsteori og metode: Ontologi, epistemologi og metodologi (10 stp)
Hjemmeeksamen 2 uker
Vurderingsuttrykk A-E
VT315H Forskningsmetode og design (15 stp)
Hjemmeeksamen 3 uker
Vurderingsuttrykk A-E
SYK305H Masteroppgave i klinisk sykepleie (45 stp)
OMU1-Masteroppgave med muntlig-der muntlig er framlegg v/student og deretter samtale med
sensorer
OD1-Obligatorisk deltakelse
Vurderingsuttrykk A-E
For at undervisnings, lærings og vurderingsformene skal kunne være tilpasset læringsutbyttet for
studiet, utfordres vi stadig, og vi må ta utgangspunkt i at det er et deltidsstudium i planlegging av
undervisningsformer. Vi har gått bort fra å ha obligatoriske arbeidskrav, fordi emnene går over korte
tidsrom, og vi har vurdert verdien av studentaktivitet/ selvstudium som større ved å velge
hjemmeeksamen. Undervisningsformen varierer på måter som stimulerer til studentaktiv læring ved
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samlinger, og ved at vi legger føringer for konkrete forberedelser før samlinger. Eksempler på dette
er gitt under beskrivelser av enkeltemnene senere i denne teksten. Bruken av studentaktive
læringsformer er også vist i timeplanen for første samling (Vedlegg 14, Timeplan uke 48). Av planen
går det fram at studentene presenterer forskningartikler for hverandre, noe som krever forberedelse
i forkant og aktiv deltakelse på samlingene.
I lærerkollegiet tilknyttet programmet har vi ofte diskusjoner om hvordan emnene skal henge
sammen i en helhet som vi alle er fortrolige med, og hvordan vi skal oppnå det som innen UHpedagogikk kalles «Constructive Alignment». Det handler om hva som skal til for at studentene skal
oppleve en sammenheng og progresjon i sin læringsprosess. I disse diskusjonene har utvikling og
revisjoner av læringsutbyttene vært en viktig felles arena for emne,- og programansvarlige. Det er et
felles mål for oss at studentene forstår hva vi forventer av dem i denne prosessen.
Felles samlinger og deltakelse via Adobe Connect (Digitalt klasserom på Fronter) i gruppe eller alene
byr på ulike utfordringer for undervisningsansvarlige og studenter. Men også her legger vi opp til
aktiv deltakelse, og at kommunikasjonen ikke er enveis. Emneeksamener og Masteroppgaven kan
skrives alene eller i gruppe på 2 studenter. I forhold til læringsutbyttebeskrivelsen kunnskaper
vektlegges forståelse av pensum. I forhold til ferdigheter vektlegges anvendelse av kunnskap i forhold
til praktiske problemstillinger, og både dette og generell kompetanse prøves gjennom de
eksamensformene vi har valgt, som i hovedsak er hjemmeeksamen med varighet fra 3-4 dager til 3-4
uker. Vurdering av masteroppgaven foregår ved skriftlig vurdering og muntlig høring. Når to skriver
masteroppgave sammen, har de muntlig høring sammen, og samarbeidet mellom kandidatene kan
også vurderes.
Design på digitalt klasserom vil endres når vi går over fra fronter til Canvas fra høsten 2018, men det
er foreløpig ikke avklart hvilket verktøy vi konkret skal anvende. Valg av møterom gjøres i samarbeid
med KOLT.
SYK361H Sykepleievitenskap
Studenten skal for eksempel jfr læringsutbytte om kunnskap beherske uttrykksformer innen
sykepleievitenskap, et emne som bygger videre på kunnskap fra bachelor i sykepleie, ved at det i
større grad knyttes til forskning og rammer for forståelse av sykepleiefaglige problemstillinger. Her
går man i dybden på skillet mellom praktiske og abstrakte humanistiske perspektiver innen
sykepleievitenskap. Studentaktiv deltakelse foregår med muntlige framlegg og diskusjoner på
samlinger og skriftlig begrunnelse for egne valg i faglig fordypning (eksamen). Skriftlig
hjemmeeksamen er valgt for å kunne bearbeide teoretisk kunnskap til en klinisk rettet forståelse og
anvendelse av sykepleievitenskap som rammeverk i skriftlige arbeider.
Dette emnet hadde tidligere skoleeksamen, noe som resulterte i besvarelser som gjenspeilet pugging
av pensum og gjengivelse av teorier framfor forståelse for klinisk velbegrunnet anvendelse. Derfor
valgte vi å endre til en eksamensform som gjør en praktisk fortrolig fagforståelse mulig.
SYK362H Omsorgsfilosofi og etikk: Emnet vektlegger omsorg som bærende verdi og substans i klinisk
sykepleiepraksis og knytter omsorgsbegrepet sammen med etikk. Omsorg handler også om faglig
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skjønn, dømmekraft og ansvar. Emnets fokus på etikk spenner vidt, fra grunnleggende begreper i
sykepleieetikk til bio-etiske spørsmål, prioriteringer i helsevesenet og Klinisk etiske komiteers arbeid.
I dette emnet varieres mellom undervisning fra faglærer og studentdeltakelse, ved at studente setter
seg inn i og legger fram deler av pensum for klassen for å fremme en felles forståelse av fagstoffet.
Hjemmeeksamen foregår over bare tre dager og utfordrer til refleksjon over konkrete
praksiserfaringer samt vurdering av etiske utfordringer der oppgaven er å gi råd til problemløsning ut
fra en mal som anvendes av klinisk etiske kommiteer i Norge. Eksamen på tre dager følger like etter
siste samling som en forlengelse av undervisning, faglige diskusjoner og eksempler på bruk av
verktøy for å gi klinisk etiske råd. Hjemmeeksamen (HJ) er i dette tilfellet ment å være et arbeid som
krever systematisk arbeid som løses best gjennom en kontinuerlig og komprimert arbeidsprosess
over tre dager. (I motsetning til andre obligatoriske emner som fordrer mer og gjentakende lesing
underveis i skrivearbeidet). Se også vedlegg: Timeplan uke 48.
VT314H Vitenskapsteori og metode: Ontologi, epistemologi og metodologi. I dette emnet er
undervisningen nært knyttet til tolkning av pensumtekster, og studentene må delta aktivt i diskusjon
av til dels abstrakte problemstillinger som tas opp i fellesskap med faglærer. I fellesskap knyttes
empiriske spørsmål til vitenskapsteoretiske forståelsesrammer. Hjemmeksamen (HJ) går over to uker
da den krever noe reflekterende tekster med pensum som rammeverk for forståelse av empiri. Dette
som en forberedelse til neste emne der de skal kunne gjøre begrunnede metodologiske valg for ulike
forskningsspørsmål.
VT315H Forskningsmetode og design: Undervisningen foregår hovedsakelig i «tospann» der en
faglærer vektlegger kvalitativ tilnærming , og den andre kvantitativ tilnærming, noe som er iverksatt
for å åpne for gode diskusjoner og økt forståelse vedrørende metodevalg. Innen dette emnet deltar
studentene også aktivt gjennom kritisk artikkelgransking med gruppediskusjon og framlegg. Det
legges også opp til søkerverksted i biblioteket på ettermiddager, og faglærere veileder studentene
etter behov, i samarbeid med bibliotekar. Undervisning innen kvantitativ metode legges i hovedsak
til felles samlinger (ikke nettbasert), fordi det krever tett veiledning ved praktisk undervisning og
øvelser innen digitalt analysearbeid.
SYK305H Masteroppgave i klinisk sykepleie: her har studentene framlegg for klassen og veiledere på
hver samling, etterfulgt av opponentskap fra medstudenter og lærere. På enkelte samlinger tilbys 1-2
timer undervisning tilpasset studentenes ønsker og behov (ofte analyse).
Kombinasjonen skriftlig og muntlig vurdering gir eksamensformen høy validitet, ved at intern og
ekstern sensor gis mulighet til helhetsbedømmelse av kandidatens skriftlige framstilling og
verbaliserte kunnskap. Det gir også mulighet til å validere samarbeidet når to kandidater skriver
sammen.
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§ 2-2 (6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.

Studietilbudet har relevant kobling til forskning og faglig utviklingsarbeid, først og fremst gjennom
emneansvarlige og veilederes deltakelse i ulike prosjekter, og deres forskningsbakgrunn. Vi jobber
etter fusjonen med å ha en god balanse mellom forskningsgrupper og undervisingstilbud. Det forskes
aktivt på klinisk sykepleie i fagmiljøet, og det forskes aktivt innen de to hovedinnretningene, etikk og
sykepleievitenskap. Vi henter i tillegg inn breddekunnskap på disse områdene med bidrag fra
kollegaer som ikke har emneansvar i programmet. Vedlegg 14, Timeplan uke 48, viser planen for
første samling på studiet. Planen er et eksempel på hvordan forskning benyttes aktivt i
undervisningen, der studentene presenterer forskningsartikler for hverandre, under veiledning av og
drøfting med undervisere som selv er forskere. Samtidig viser dette bruk av studentaktive
læringsformer som etterspurt i § 2-2 (5).
SYK361H Sykepleievitenskap
De som underviser her har selv utdanning innen sykepleievitenskap eller vårdvetenskap. Forelesere
viser til eksempler fra egen forskning, og emneansvarlig fra emnet SYK362 bidrar også med
undervisning for å bidra med en rød tråd i det faglige innholdet mellom emnene, ettersom
omsorgsfilosofi også ugjør en del av sykepleievitenskapen.
Emneansvarlig er førsteamanuensis og erfaren forsker og veileder nasjonalt og internasjonalt innen
forskning med sykepleievitenskapelig forankring og har redaksjonell tilknytning til et finskspråklig
tidsskrift innen vårdvetenskap.
SYK362H Omsorgsfilosofi og etikk
Emneansvarlig har selv jobbet med temaområdene i egen forskning og undervisning. Her har vi også
undervisning fra professor innen sykepleieetikk med erfaring fra klinisk etiske komiteers arbeid og
ulike forskningssamarbeid innen etikk. På området omsorgsfilosofi bidrar førsteamanuensiser som
gjennom sin forskning har hatt fokus på omsorgsfilosofiske problemstillinger. En av dem er tilknyttet
Senter for omsorgsforskning i midt-Norge som førsteamanuensis. Se vedlegg 14: Timeplan uke 48,
som er samlingsplan for første samling på emnet. Denne samlingsplanen viser hvordan
forskningsartikler brukes i undervisningen, der studentene presenterer artikler for hverandre, under
veiledning av undervisere som selv er forskere.
VT314H Vitenskapsteori og metode: Ontologi, epistemologi og metodologi
Emneansvarlig er professor i klinisk sykepleie og har også utdanning innen idéhistorie. Hennes egen
forskning og prosjekter hun har veiledet anvendes som eksempler på hvordan kunnskapsteori,
værensforståelse og metodologi kan danne rammer for forskning og implementering av kunnskap i
praksis. Dette er et valg som er gjort for å skjerpe studentenes evne til å begrunne metodologiske
valg og valg av rammeverk i forhold til forskningsspørsmålets hensikt eller mål med fagutvikling.
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VT315H Forskningsmetode og design
Dette emnet ledes av førsteamaniuensiser som representerer både kvalitative og kvantitative
forskningserfaring og suppleres med undervisning fra andre kollegaer som presenterer metoder og
analyse ut fra erfaringer fra egen forskning. Her bidrar også stipendiater med presentasjon av sine
prosjekter for å supplere og inspirere med kunnskap om pågående forskning.
Eksempel1: De to førsteamanuensisene som i tospann organiserer undervisninger viser hvordan
man bestemmer inklusjons eller eksklusjonskriterier til et forskningsdesign både for kvantitativt og
kvalitativt design. Dette for å vise konkrete eksempler fra egen forskning hva som er likt eller ulikt
med de to tilnærmingene.
Eksempel2: Stipendiat Trude Hartvigsen presenterte på siste samling hvordan hun utviklet en
protokoll for et scoping review for å utvikle en systematisk forskningsoversikt. Dette ble gjort i
forbindelse med presentasjoner fra en av programmets professorer og en av våre
førsteamanuensiser om ulike nivå i utarbeidelse av review.
Innen dette emnet (og masteroppgaveemnet) bidrar også emneansvarlige med erfaringer fra det å
gjøre reviewarbeid for nasjonale og internasjonale tidsskrifter.
SYK305H Masteroppgave i klinisk sykepleie
Veiledere på emnet velges ut fra metode og/ eller fagkunnskap som er relevant for å støtte
studentens tematikk, forskningsspørsmål og metodevalg. Veilederes metodekunnskap fra egen
forskning kommer studentene til gode, både i personlig veiledning og ved opponentskap på
samlinger. Det samme gjelder veilederes og emneansvarliges erfaringer fra faggredaktørarbeid og
review i fagtidsskrifter. Når det er mulig knyttes masterstudenter til forskningsgrupper og prosjekter.

20

67/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie - 17/01204-33 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie : Alle vedlegg

§ 2-2 (7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.

Studietilsynsforskriften § 2-2 om ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets
nivå, omfang og egenart gjelder ut fra følgende forutsetninger:
Studietilbudet settes i en internasjonal kontekst gjennom valg av varierende internasjonalt pensum
og faglig ansvarlige som arbeider innen internasjonale forskningsnettverk. Denne forutsetningen er
oppfylt. Fordi det meste av relevant litteratur innenfor de obligatoriske emnene er engelskspråklig er
pensum i hovedsak på engelsk. Innenfor Emnet Omsorgsfilosofi og etikk har vi den største mengden
norskspråklig pensum, både fordi dette emnet har stort fokus på norske forhold, og fordi fagområdet
er godt oppdatert på norsk. De valgfrie emnene varierer i tråd med endret studieportefølje og
variasjonen mellom norsk og engelskspråklig pensum avhenger av hva som er mest relevant for hvert
enkelt emne. Vi velger litteratur ut fra relevans. På de fleste emnene har vi også innslag av dansk og
svensk språklig litteratur.
Bekrivelse av ordninger for internasjonalisering:
Vedlegg: avtaler om internasjonalisering.
Vi har ikke sett på de ulike videreutdanningene som kan innpasses ifht muligheter for utveksling. Vi
tilbyr sporadisk undervisning gjennom lærerutveksling (ERASMUS) fra utenlandske høyskoler og
universiteter (gjesteforelesere). Vi har hatt en finsk student på kurs i vitenskapsteori og etikk. De
emnene vi har, har så langt vært undervist i på norsk og andre nordiske språk. Denne studenter fikk
skrive sin eksamensoppgave på engelsk, og gruppediskusjoner med medstudenter ble gjennomført
på engelsk. Vi har muligheter for den type tilpasning, men undervisningsspråk som er oppgitt i
studieplan er skandinaviske språk; norsk, svensk og dansk. Dette ble gjort i samråd med studentene.
FSHs ordninger for internasjonalisering skal utbedres i forhold til plassering av ansvar og ordninger
for å ivareta dette på masternivå. Ansvaret er allerede plassert, og ordninger etablert på
bachelornivå. Etter fusjonen mellom universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord-Trøndelag, er
dette en av de ordningene som evalueres og organiseres i forhold til ny fakultetsstruktur. Ut over det
forholder vi oss åpne til at universitetets studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for
internasjonal studentutveksling og at innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
Vi ønsker å tilby enkelte emner på engelsk, og i første omgang vurderer vi å tilby vitenskapsteori og
metodekurs på engelsk. En av våre professorer (Uhrenfeldt) har allerede sagt seg villig til å
gjennomføre emnet vitenskapsteori på engelsk, noe vi vil foreslå.
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§ 2-2 (8) Studietilbud som fører fram til en grad skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
Det eksisterer i dag bare en Erasmus+ avtale for internasjonal studentutveksling. Avtalen er vedlagt
søknaden. Vi vil jobbe med å inngå flere utvekslingsavtaler for studenter og ansatte på Master i
Klinisk sykepleie. Da vil vi ha fokus både på hva vi kan tilby, og relevante muligheter for egne
studenter. Tidspunktet for utveksling er avhengig av hvilke emner som er egnet. Valgfritt emne som
er relevant kan vurderes å inngå, og det samme gjelder obligatoriske emner som er faglig relevante.
Vi vil vurdere muligheten for utveksling under skriving av masteroppgaven, og vi er åpne for at dette
kan knyttes til internasjonale forskningsnettverk som våre fagansatte er en del av.

§ 2-2 (9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon
og praksissted.
Master i klinisk sykepleie er et studium uten praksis. Det er derfor ikke aktuelt med praksisavtaler for
dette studiet.

Vedlegg til krav til studietilbudet:

Vedlegg nr.

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

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

1
Ikke relevant
5
5
Ikke relevant

Signert(e) praksisavtale(r)
For nettstudier (kun nettstudium eller i kombinasjon med stedbasert
studium) kommer i tillegg:
Studieplan for nettstudiet (hvis relevant)
Prosedyre for opplæring i nettstudier for studenter og lærere
Dokumentasjon av læringsplattform for nettstudentene
Dokumentasjon av nett-/faglærernes rutiner for oppfølging av
nettstudenter (som responstid osv.)

Ikke relevant

ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
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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.

Mastergradsstudiets faglige bredde vises både gjennom programmets struktur og innhold, og
gjennom fagmiljøets samlede kompetanse.
Mastergradsstudiets faglige bredde vises gjennom en valgfrihet i programmet forhold til innpasning
av 30 studiepoeng som er definert og avgrenset til at disse skal være relevante innen sykepleie. De
obligatoriske emnene sykepleievitenskap (SYK361H) og omsorgsfilosofi og etikk (SYK362H) gir et
bredt disiplinært grunnlag for sykepleiefaglig utvikling. Vitenskapsteori, metode og forskningsdesign
(VT314H og VT315H) gir både et generelt forskningsfaglig kunnskapsgrunnlag og avgrenset generell
kompetanse innen fagområdets forskningsmetoder.
De som er emneansvarlige planlegger og tilrettelegger alt av undervisning i tråd med
emnebeskrivelse og læringsutbytte. De underviser selv, og de gjør avtaler med andre forelesere som
for det meste er interne fagpersoner. De emneansvarlige har også ansvar for utforming av
eksamensoppgaver og sensorveiledninger og fordeling av sensur av eksamensoppgaver. De har også
ansvar for å gjennomføre skriftlig eller muntlig evaluering av sitt emne.
De emneansvarlige underviser også på hverandres emner med sin spesielle fagkompetanse.
Studieprogramansvarlig deltar på noen av emnene med undervisning og informasjon, og har også
vært veileder på masteroppgaver. Det er studieprogramansvarlig som i samarbeid med
administrativt personale gjør avtaler om sensur av masteroppgaven, inkludert gjennomføring av
muntlig vurdering. Studieprogramansvarlig er også saksbehandler sammen med administrativt
personale på studentsaker. Studieprogramansvarlig har hovedansvaret for reakkrediteringsprosesser
og revisjon av masterprogrammet.
En oversikt over fagmiljøets ansvarsområder og oppgaver i studiet, mer konkret hva angår
undervisning, veiledning, FoU/KU eller faglig ledelse framkommer av tabell 2.
Den beskrivelse av fagmiljøets kompetanse som er beskrevet under §2-2.(6) og 3-2(3) viser til en
bredde som er tistrekkelig for å dekke studiets fagområde og emner. Hva angår fag, har alle
emneansvarlige sykepleiefaglig kompetanse og tekst under ovennenvnte paragrafer begrunner
hvordan programmets obligatoriske emner er dekket.
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Fagmiljøets størrelse er per i dag tilpasset antall studenter og den undervisning og veiledning og
FoU/KU som er tilknyttet studietilbudet. Økt studenttall og eventuell økning av valgfrie muligheter vil
øke behoved for faglig ansatte med førstekompetanse. Vi har tidligere hatt for få ansatte i fagmiljøet
som kunne bistå med veiledning på masteroppgaven hvis studentene ønsket å anvende en
kvantitativ tilnærming til forskningsspørsmålet. Dette mener vi nå er på plass. Det er en kontinuerlig
utfordring, men også en styrke at fagpersoner i miljøet også inngår i veiledningskontrakter med PhD
studenter.
Vi vil sikre et stabilt fagmiljø som har den riktige kompetansen for studietilbudet over tid ved at vi
samarbeider internt på fakultetet i planlegging av studieportefølje på alle tre utdanningsnivå, noe
som forutsetter medansvar i alle ledd for en tydelig organisasjonsstruktur.
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(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.

Alle ansatte i fagmiljøet som tilhører programmet har førstekometanse eller toppkompetanse. Etter
fusjonen har vi fått et endra større og bredere fagmiljø med minimum førstekompetanse innen
sykepleie, noe som styrker veiledningskapasiteten og sensorkapasitet på masteremnet. Fra 1/12018 er alle emneansvarlige i programmet ansatt ved Nord Universitet i minimum 50 % stilling, noe
som indikerer stabilitet. Bredde vises gjennom hver enkelt fagpersons faglige forskninginnretninger
som blant annet omfatter områdene eldreomsorg, psykisk helsearbeid, ernæring, eksistensielle
spørsmål, begrepsforståelse, nyfødtsykepleie, palliasjon, ledelse, transisjon, etikk, verdighet,
velværespørsmål, forskningsetikk, sykepleieutdanning, legemiddelhåndtering, folkehelse og
kommunehelsetjeneste.
Det vises også gjennom hver enkelt fagpersoners metodologiske breddekunnskap som representerer
både Kvantitative og kvalitative forskningsinnretninger innen sykepleie,- og helsevitenskap, inkludert
medisin.
Fire professorer som alle er aktive forskere med minimum 50 % stilling ved fakultetet er tilknyttt
programmet. Fire førsteamanuensiser, alle fast ansatte i 100% stilling er tilknyttet programmet. De
resterende som vist til i tabell under 2-5, tabell 2 er tilknyttet programmet gjennom undervisning,
sensur, klagesensur og veiledning på masteroppgaver.
At fagmiljøets sammensetning har relevant kompetanse for studietilbudet, og i tillegg høy
kompetanse kan videre begrunnes gjennom førlgende oversikt over emnene:
SYK361H Sykepleievitenskap: Emneansvarlig er førsteamanuensis innen vårdvetenskap, er aktiv
forsker og utdanning innen vådrdvetenskap.

SYK362H Omsorgsfilosofi og etikk: Emneansvarlig er førsteamanuensis fra medisinsk fakultet med
post.doc innen studier av profesjonspraksis, og er aktiv forsker. En professor som bidrar innen
etikkundervisning har utdanning innen sykepleievitenskap, er professor i medisinsk etikk og aktiv
forsker.
VT314H Vitenskapsteori og metode: Ontologi, epistemologi og metodologi: Emneansvarlig er
professor i klinisk sykepleie med utdanning innen idéhistorie, er aktiv forsker og leder av
internasjonale forskningsnettverk innen sykepleie. Underviser på internasjonal forskerskole.
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VT315H Forskningsmetode og design: : Emneansvarlig er førsteamanuensis innen vårdvetenskap, er
aktiv forsker og fagredaktør i sykepleiegaglig tidsskrift.
«Med-emneansvarlig» i forhold til kvantitativ metode er førsteamanuensis innen helsevitenskap.
SYK305H Masteroppgave i klinisk sykepleie: Her er det to førsteamanuensiser som har emneansvar
for annen hvert kull. En er førsteamanuensis innen profesjonspraksis med master fra
sykepleievitenskap, er redaktør for nordisk fagtidsskrift for helseforskning og er aktiv forsker. Hun er
tilknyttet en nasjonal forskerskole.
Den andre er også førsteamanuensis innen helsevitenskap og er aktiv forsker innen kvantitativ
sykepleie,- og helseforskning. Hun har erfaring fra emneansvar på masternivå, også ved andre
universitet.

(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.

Fagmiljøet har forskningsresultater på høyt nivå både internasjonalt og nasjonalt. I tillegg har noen
redaktør eller forfatterbidrag i fagbøker.
Her er noen utvalgte varierte eksempler:
Solvoll har publisert både i Nordiske og internasjonale tidsskrift sammen med ulike norske
medforfattere, blant annet i det anerkjente tidsskriftet Nursing Ethics.
Hun har også jobbet sammen med en australsk professor i denne artikkelen:
Wellard, S.J., Solvoll, B.A., Heggen, K.M. (2009) Picture of Norwegian clinical learning laboratories for
undergraduate nursing students. Nurse Education in Practice 9,228-235
Alteren har publisert på engelse og norsk, og var «Conference director» på forskningskonferansen;
The third Nordic Forum for Nurse Educators», en nordisk baltisk konferanse i 2015. Hun er redaktør
for Nordisk tidsskrift for heleforskning.
Torvik har gjennom EAPC Palliative Care in Europe januar 2000 – januar 2002 publisert: Kaasa S,
Torvik K, Chernyn N, Hanks G, de Conno F. Patients demographics and centre description in European
palliative care units. Palliative Medicine 2007 Jan;21(1):15-22
Torvik deltok i et nasjonalt prosjekt der de så på smerte hos pasienter med benmetastaser. Hun
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hadde forskningsansvar ved en del sykehus i Midt-Norge;
Torvik K, Hølen J, Kaasa S, Kirkevold Ø, Holtan A, Kongsgaard U, Rustøen T. Pain in elderly
hospitalized cancer patients with bone metastases in Norway. International Journal of Palliatiative
Nursing 2008 May;14(5):238-245
Hun samarbeider nå med HiOA i Forskningsgruppa Etikk og verdighet:
Torvik K, Nordtug B, Brenne IK, Rognstad MK. Pain assessment strategies in home care and nursing
homes in Mid-Norway. A cross-sectional survey. Pain Management Nursing. 2015;16(4):602-608.
Kymre har et beskjedent antall produksjoner på grunn av lederansvar, men har publisert
internasjonalt og har deltatt i et tverrprofesjonelt skandinavisk samarbeidsprosjekt ved Senter for
praktisk kunnskap, Nord universitet som medredaktør og kapittelforfatter i fagboken «Humanistiske
forskningstilnærminger til profesjonspraksis».
Kasén har flere internasjonale publikasjoner og har i 2017, 5 publikasjoner i Christin:
Deltar i den finske didaktikgruppen (nasjonal i Finland), der hun er med på en artikkel:
Salminen, L. Stolt, M. Metsämäki, R.Rinne, J. Kasén, A & Leino-Kilpi, H. 2015. Ethical principles in the
work of nurse educator- A cross-sectional study. Nurse Education Today. 36, 18-22.
Doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2015.07.001
och ett kapitel i bok: Kasén A & Wärnå-Furu C. 2016. Arvoperustan merkitys hoitotyön oppimisessa ja
opettamisessa (Värdegrundens betydelse för utbildning och lärande inom vårdutbildning) Teoksessa:
Saaranen T. et al. (toim.) ”Hoitotieteen didaktiikka”. (Vårdvetenskapens didaktik).
Helsinki:Tietosanoma, 88-96.
Det postdoctorala nordiska nätverket som samlar oss som doktorerat från ÅA har varit utgångspunkt
för de bägge upplagorna av begreppsbok där kapitlet är omarbetat i upplaga 2:
Kasén A. 2012. ’Patient’ och ’sjuksköterska’ i en vårdande relation. I: Wiklund-Gustin L & Engberg I
(red.) Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik, Studentlitteratur, 99- 113.
Nyeste publikasjon er:
Holopainen, Gunilla; Nyström, Lisbet; Kasén, Anne. The caring encounter in nursing. Nursing Ethics
2017 s. 1-10 NORD
I 2017 har hun også et bokkapittel:
Kasén, Anne. 'Patient' och 'sjukskoterska' i en vårdande relation. I: Vårdvetenskapliga begrepp i teori
och praktik. Studentlitteratur AB 2017 ISBN 978-91-44-11243-5. s. 97-111

Uhrenfeldt er som professor ved Nord universitet er netopp ”appointed” som international advisor
ved et tysk Pubmed og Scopus indexeret tidsskrift om det evidensbaserede sundhedsvæsen, ”det er
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ret nyt at man i Østrig, Tyskland og Svejts ser til Scandinavian for at hente indspil herom”.
Medstifter af tærfagligt forskerfællesskab European Academy of Caring science i 2006, har arrangeret
tre internationale konferencer i dette regi og er for nuværende chair of the academy (2016-19).
Fellow of European Academy of Nursing Science. Medlem siden 2004, udnævnt fellow i 2007 pba Hindex og anden påvist indflydelse i samfundet pba egen forskning.
Medstifter af PRANSIT (Patient and relatives experiences of transitions in transfer), oprettet i 2009
og med medlemmer (sygeplejeforskere) fra Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. Fælles er
interessen for evidensbaseret patient pleje:
Fegran, Liv; Ludvigsen, Mette Spliid; Uhrenfeldt, Lisbeth; Aagaard, Hanne; Westergren, Thomas; Hall,
E.O.C. Metasyntheses of nurses’ and physicians’ experiences - the challenge of extracting data from
studies with multiple participating health care providers.. Nordic Conference in Nursing Research
2016; 2016-07-15 - 2016-07-17
NORD UIA
Bondas har vært med på å arrangere 20 internasjonale forskningskonferanser og har
forskningssamarbeid med blant annet University of Swansea, Scotland og universitetet i Gøteborg..
Hun har stor internasjonal publikasjonsmengde, både fra forskningssamarbeider og veiledning av Phd
og masterstudenter.
Brinchmann
Nasjonalt Prosjekt: Hoppe etter Fredericia Omfang/arbeidsmengde: Prosjektleder og hovedveileder
phd prosjekt, Finansieringskilde: Fondsregion Nord, Økonomi / størrelse på prosjektet: 2, 5 millioner
Prosjektet er et fullfinansiert phd prosjekt, der hun har vært hovedveileder. PhD kandidat Cathrine
Moe, leverte sin doktorgradsavhandling ved Senter for praktisk kunnskap, Nord universitet, juni
2017. Avhandlingen er artikkelbasert.
Prosjekt: Brukerstyrt innovasjonsprosjekt Omfang/arbeidsmengde:
Veileder på hovedprosjekt, samt to phd prosjekter, Finansieringskilde:
Fondsregion Nord, Økonomi / størrelse på prosjektet: 4,9 millioner
Prosjektet er finansiert av Fondsregion Nord (3 millioner) i samarbeid med UiN, Vestvågøy og
Sortland kommune. Hovedprosjektet ble avsluttet august 2014. Solrun Holm leverte sin PhD
avhandling 2017 ved Senter for praktisk kunnskap, Nord Universitet. Avhandlingen er artikkelbasert.
Brincmann har vært hovedveileder.
Waage Nielsen som bidrar inn i programmets metodeemne er medlem av følgende
forskningsnettverk: Research Network -Member of the Norwegian Complement Research Group
headed by Professor Tom Eirik Mollnes.
Member of a former European Union concerted action on Hereditary angioedema, Novel Methods
For Predicting Preventing And Treating Attacks In Patients With Hereditary Angioedema (PREHAEAT).
The project was lead by Professor Marco Cicardi, Milano, Italy.-Member of the research group
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Brakutan (https://sites.google.com/site/brakutan/)
Seneste publikasjoner (alle fra 2017):
1: Hilmo J, Kayser O, Nielsen EW. Fettembolisyndrom. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017Jun 26;137(1213):896. doi:
10.4045/tidsskr.17.0009. Print 2017 Jun 27.Norwegian. PubMed PMID: 28655246.
2: Hennø LT, Storjord E, Christiansen D, Bergseth G, Ludviksen JK, Fure H, BareneS, Nielsen EW,
Mollnes TE, Brekke OL. Effect of the anticoagulant, storage timeand temperature of blood samples on the
concentrations of 27 multiplex assayedcytokines - Consequences for defining reference values in healthy
humans.Cytokine. 2017 Sep;97:86-95. doi:
10.1016/j.cyto.2017.05.014. Epub 2017 Jun 6.PubMed PMID: 28595117.
3: Tveita IA, Madsen MRS, Nielsen EW. Dissection of the internal carotid arteryand stroke after mandibular
fractures: a case report and review of theliterature. J Med Case Rep. 2017 Jun 2;11(1):148. doi:
10.1186/s13256-017-1316-1.PubMed PMID: 28576125; PubMed Central PMCID: PMC5455209.
4: Storm BS, Andreasen S, Hovland A, Nielsen EW. Gas Embolism DuringHysteroscopic Surgery?: Three
Cases and a Literature Review. A A Case Rep. 2017May 12. doi: 10.1213/XAA.0000000000000549. [Epub
ahead of print] PubMed PMID:28509779.
5: Hellerud BC, Orrem HL, Dybwik K, Pischke SE, Baratt-Due A, Castellheim A, FureH, Bergseth G,
Christiansen D,
Nunn MA, Espevik T, Lau C, Brandtzæg P, NielsenEW, Mollnes TE. Combined inhibition of C5 and CD14
efficiently attenuated theinflammatory response in a porcine model of meningococcal sepsis. J
IntensiveCare. 2017 Feb 27;5:21. doi:
10.1186/s40560-017-0217-0. eCollection 2017. PubMed PMID: 28261486; PubMed Central PMCID:
PMC5327570

Kulla deltar I følgende prosjekt: 2016- (2019). Project: Promoting social innovation in elderly care
institutions. Project leader, Nord University. Project owner: Nordland Research Institute.
Collaboration with 4 universities and 5 elderly care facitlities. External financing.

Vi har lagt ved CV for de som har emneansvar eller i stor grad bidrar med undervisning i emnene. Vi
har også lagt ved CV for veiledere i fagmiljøet. Vi har ikke lagt ved CV for aktuelle veiledere som per i
dag ikke har veiledningsoppdrag på programmet.
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(studietilsynsforskriften § 2-3)

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall
studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.
Fagmiljøet må ses som stabilt selv om det har vært en del bevegelse inn og ut av emner ved at
fagpersoner tilknyttet miljøet i perioder har påtatt seg andre interne oppgaver eller har hatt
permisjon eller endret stillingstype. Fagmiljøet har eksistert i snart 10 år, og har naturligvis endret
seg, men det er grunnleggende stabilt. Et samarbeid med Høgskolen i Harstad og høgskolen i Narvik
som lokale campus med veiledere siden kull 2013 opphører for studenter tatt opp til kull 2017 i og
med fusjon i ulike retninger. Begge fagansatte i samarbeidsavtalen var førsteamanuensiser. Den ene
er nå blitt professor. Fagmiljøet har til tross for strukturelle endringer opprettholdt en stabil stab.
Både det eksterne samarbeidet og det interne samarbeidet mellom ansatte på våre campuser har
bidratt til faglig progresjon hos studentene gjennom deltakelse fra flere førsteamanuensiser,
stipendiater og professorer i undervisning, veiledning og opposisjon på veiledningsseminarer.
Samarbeidet mellom campuser vil fortsette i et nytt internt samarbeid etter fusjonen. Vi har
veiledere og undervisere fra alle campus ved Nord universitet som har sykepleieutdanning med i
programmet. Kravet i studietilsynsforskriften er dermed oppfylt.
Den beskrivelse av fagmiljøets kompetanse som er beskrevet under som er beskrevet under § 3-2 (1)
og § 3-2 (2) viser til en bredde som er tistrekkelig for å dekke studiets fagområde og emner. Hva
angår fag, har alle emneansvarlige sykepleiefaglig kompetanse og §3-2 (2) begrunner hvordan
programmets obligatoriske emner er dekket.
Så lenge vi stort sett klarer oss med interne krefter i programmet opplever vi at vi er sikre på at krav
til faglg bærekraft er oppfylt. (også beskrevet under §3-2(1)
Fagmiljøets størrelse er per i dag tilpasset antall studenter og den undervisning og veiledning og
FoU/KU som er tilknyttet studietilbudet. Økt studenttall og eventuell økning av valgfrie muligheter vil
øke behoved for faglig ansatte med førstekompetanse. Vi har tidligere hatt for få ansatte i fagmiljøet
som kunne bistå med veiledning på masteroppgaven hvis studentene ønsket å anvende en
kvantitativ tilnærming til forskningsspørsmålet. Dette mener vi nå er på plass. (også beskrevet under
§3-2(1)
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(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
Fagmiljøet innehar generelt lang praktisk erfaring innen utdanning på høyere nivå,- også på
doktorgradsnivå, men ikke alle har pedagogisk tilleggs- utanning, da dette ikke har vært et krav
tidligere. NOKUT definerer utdanningsfaglig komtetanse som UH-pedagogikk og didaktikk, og
kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. Den samlede kompetansen på dette
området er variert, men må anses som tilfredsstillende. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
tilbyr interne kurs for å øke kompetansen i universitetspedagogikk, og det tilrettelegges nå for økt
innsats på dette området ved Nord Universitet. UH-pedagogikk kan inngå som valgfritt emne i
masterprogrammet i kombinasjon med et klinisk sykepleiefaglig emne.
Krav til relevant utdanningsfaglig kompetanse er nytt krav i den nye Studietilsynsforskriften. NOKUTs
veiledning definerer utdanningsfaglig kompetanse som UH-pedagogikk og didaktikk og inkluderer
også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. Nord universitet har et
institusjonelt ansvar for å sikre at alle som underviser har utdanningsfaglig kompetanse. Universitetog høgskolerådet (UHR) har egne retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse, og disse angir en
rimelig norm for hva de fagansatte minimum må ha. Institusjonene skal også sikre at den
utdanningsfaglige kompetansen utvikles og holdes oppdatert. Forskriftens krav til utdanningsfaglig
kompetanse innfris ikke tilfredsstillende i dag ved Nord universitet. Dette er også en kjent
problemstilling for alle høyere utdanningsinstitusjoner.
Nord universitet har igangsatt eget arbeid med utdanningsfaglig kompetanse, som inkluderer 1) UHpedagogisk basiskurs, 2) pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med mye
undervisningserfaring og 3) meritteringsordning for fremragende undervisere.
Universitetspedagogikk er utviklet og vil bli gitt som tilbud systematisk fra 2018. System for
pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med mye undervisningserfaring vil bli
etablert i løpet av 2018. Det startes et arbeid med å utvikle meritteringsordninger for fremragende
undervisere, som skal implementeres i løpet av 2019. Digitale verktøy er deler av en stor mengde
med verktøy og alle tre pedagogiske kompetaneselementer vil inneholde opplæring og
dokumentasjon på bruk av pedagogiske digitale verktøy i undervisningen.

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
Studietilbudet har egen programansvarlig som per i dag er førsteamanuensis og pediatrisk sykepleier
med master i praktisk kunnskap og Phd i studier av profesjonspraksis. Programansvarlig har et
delegert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet i tråd med § 2-3.(3) og NOKUTs
veiledning fra mai 2017. Programansvarlig har UH-pedagogikk fra 2014. Programansvarlig oppfyller
kravet om at faglig ledelse av programmet er ansatt i undervisnings og forskningsstilling.
Programansvarlig har ansvar for å holde en tråd i det kontinuerlige studieplanarbeidet med
overordnet ansvar i fht at programmet gjennomføres, og at de emneansvarlige samarbeider om et
helhetlig program. De emneansvarlige planlegger pensum og undervisning, og utarbeider eksamener
og sensorveiledninger. Arbeidsavtaler med forelesere og sensorer inngås av emneansvarlig i samråd
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med studieleder som per i dag og ut 2017 har delegert personalansvar fra faggruppleder, og som
attesterer og har anvisningsansvar for ansatte i programmet. De emneansvarlige er alle ansatte i
undervisnings og forskningsstilliger.
De emneansvarlige har ansvar for emnets fronterrom (Canvas fra høst 2018), mens programansvarlig
har ansvar for rommenes utforming og eksistens. Videre er studietilbudet organisert under
Faggruppeleder for sykepleie som også er pålagt et faglig ansvar og personalansvar, prodekan for
Forskning som har ansvar for forskningsaktivitet og er en del av ledergruppen, prodekan for
Utdanning som også er en del av ledergruppen og dekan ved fakultet for sykepleie og
helsevitenskap. Utdanningsutvalget er det organ som kvalitetsbehendler studietilbudene ved FSH.
Dette utvalget ledes av Prodekan for utdanning.
Studieprogramansvarlig diskuterer kvalitetsarbeid med emneansvarlige, og rapporterer til
faggruppeleder og/ eller prodekan for utdanning. Endringer gjøres i samarbeid med administrativt
personale, og studieleder sørger i samarbeid med administrativ rådgiver for at større endringer går til
godkjenning i Fakultetets utdanningsutvalg.

(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder
følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
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.
Alle i fagmiljøet tiknyttet masterprogrammet har førstekompetanse, og mer enn 10 % er professorer.
Dette kravet er oppfylt,- se tabell 2. Se også § 3-2 (1)
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(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater
med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
Fagmiljøet har forskningsresulater på høyt nivå innen fagfeltet sykepleie, og spesielt innen
sykepleievitenskap, profesjonspraksis, undervisning, etikk, omsorgsfilosofi, vitenskapsteori om fagets
metoder og metodologi. Den viser både nasjonal og internasjonal forskning og forskningssamarbeid.
Fagmiljøet har i tillegg til forskning bidratt i utvikling av studieprogrammer, emner på master og phDnivå og internasjonale og nasjonale forskerskoler. Fagmiljøet har også bred redaksjons og refereeerfaring for relevante fagtidsskrifter.
Det dokumenteres i vedlagte CVer, vedlegg 10, at fagmiljøet driver forskning og utviklingsarbeid.
Se også § 3-2 (3) for eksempler.

(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.
Innen fagmiljøet har vi aktiv deltakelse i ulike fag og forskningsnettverk som: EANS(European
Academy of Nursing Science, EAC (European Academy of Caring Science og PRANSIT (Patients and
relatives experiences of transitions in transfer) (Lisbeth uhrenfeldt), forskerskolene MUNI health care
(Terese Bondas og Johanne Alteren), og forskningsnettverket Childbearing in Europa ( Terese Bondas
og Ingjerd Gåre Kymre) og CARELEAD) Healtcareleadership and innovation (Terese Bondas og Anne
Kasén). (se CVer, vedlegg10) Se også |3-2 (3) for eksempler.

(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 på studiet Master i klinisk sykepleie. Dette punktet er dermed ikke
aktuelt.
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)

10

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

8
Ikke relevant

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

9
Ikke relevant

33

67/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie - 17/01204-33 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie : Alle vedlegg

Utfyllende bestemmelser for fellesgrader
(§ 2-5 i Studietilsynsforskriften)

(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.

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

0

60

Antall deltidsstudenter

24

60

0

0

Antall nettstudenter fulltid

Kommentar:
Antall studenter her er de som er tatt opp på masterprogrammet. Da inngår ikke studenter som tar
videreutdanning (valgfritt emne) på 30 studiepoeng som skal søkes innpasset senere.
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Tabell 2 og 3: Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet

Emneansvarlige – Master i klinisk sykepleie MASYK
Faglig årsverk i studiet
Ansatte

Stilling

Emne

SP

Ansettelseforhold U&V

FoU

Annet

Anne Kasèn

Førsteamanuensis

Sykepleievitenskap/
Forskningsmetode og design

10/15 Fast / 100

0,6

0,3

0,1 (Phd)

Betty Ann Solvoll

Førsteamanuensis

Omsorgsfilosofi og etikk

10

Fast / 100

0,2

0,1

0,7 (BachelorNamsos)

Lisbeth Uhrenfeldt

Professor

Vitenskapsteori og metode:
Ontologi, epistemologi og
metodologi

10

Fast / 100

0,2

0,1

0,7 (Phd og Master i
spesialsykepleie)

Johanne Alteren*

Førsteamanuensis

Masteroppgave i klinisk sykepleie

45

Fast / 100

0,2

0,1

0,7 (Phd, redaktør
tidskrift)

Karin Torvik*

Førsteamanuensis

Masteroppgave i klinisk sykepleie

45

Fast / 100

0,2

0,1

0,7 (Master i
pesialsykepleie,
anestesi)

*Emneansvarlig annet hvert kull.
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Tabell 3: for fagmiljøet som bidrar med mindre enn 0.1 årsverk i studiet
Ansatte

Stilling

Ansettelsesforhold

Emnekode

Emne

Ingjerd Gåre Kymre

Førsteamanuensis

Fast / 100

SYK361H

Sykepleievitenskap/Masterveiledning

Yvonne Hilli

Professor

Fast/ 100

SYK361H

Sykepleievitenskap/Masterveiledning

Betty Ann Solvoll

Førsteamanuensis

Fast / 100

SYK361H

Sykepleievitenskap/Masterveiledning

Karin Torvik

Førsteamanuensis

Fast / 100

VT315H

Forskningsmetode og design

Anne Kasèn

Førsteamanuensis

Fast / 100

VT315H

Forskningsmetode og design/Masterveiledning

Johanne Alteren

Førsteamanuensis

Fast / 100

VT315H

Forskningsmetode og design /Masterveiledning

Rita Solbakken

PhD-stipendiat

VT315H

Forskningsmetode og design

Lisbeth Østgaard
Rygg

Førsteamanuensis

Fast / 100

VT315H

Forskningsmetode og design /Masterveiledning

Aud Moe

Førsteamanuensis

Fast / 100

SYK362H

Omsorgsfilosofi og etikk/ /Masterveiledning

Berit Støre
Brinchmann

Professor

Fast / 50

VT315H

Forskningsmetode og design /Masterveiledning

Gunilla Kulla

Førsteamanuensis

Fast / 100

VT315H

Forskningsmetode og design/Masterveiledning

Ingjerd Gåre Kymre

Førsteamanuensis

Fast / 100

VT315H

Forskningsmetode og design

Lisbeth Uhrenfeldt

Professor

Fast / 50

VT315H

Forskningsmetode og design/ Masterveileding
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Erik Waage Nielsen

Professor

Fast / 50

VT315H

Forskningsmetode og design

Yvonne Hilli

Professor

Fast/ 100

VT315H

Forskningsmetode og design/Masterveiledning

Mette Spliid
Ludvigsen

Professor

Fast/50

VT315H

Forskningsmetode og design/Masterveiledning

Gabrielle Kitzmuller Førsteamanuensis

UIT

Masterveiledning (kull 2015)

Anne Clancy

UIT

Masterveiledning (kull 2015)

Professor

Kommentar:
Anne Clancy og Gabrielle Kitzmüller har gjennom en samarbeidsavtale fra 2013 mellom tidligere Universitetet i Nordland, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik
deltatt som campusveiledere i Harstad og Narvik der de har hatt hovedansvar når undervisningen har foregått gjennom Adobe connect. De har også etter avtale mellom
institusjonene hatt vilederansvar for sine lokale studenter. De har også bidratt med undervisning og sensur. Etter fusjon har denne avtalen opphørt, men de følger fortsatt
opp/veileder studenter som er i løp med sine masteroppgaver. De har nå individuelle arbeidsavtaler i forhold til innleie, men dette ble i starten finansiert gjennom
strategiske midler fra UiN.
Når det gjelder Ekstern praksiserfaring er det her kun vist til praksis ved hellseinstitusjoner. Her har vi mangler ifht å innhente opplysninger. Vi har ansatte som har eller
har hatt forskningsstilling innad i helseinstitusjon/ helseforetak ogstilling i klinisk praksis, men dette er ikke presist registrert.
Faglige årsverk direkte i studien er vanskelig å beregne i denne tabellen, da mange arbeider overlappende mellom programmer i fakultetet, og programmenes årssyklus
gjør at årsverk i hvert program vil variere. Antall studenter i veiledning varierer fra halvår til halvår. Fakultetet mangler verktøy for å kunne presentere korrekte tall i
NOKUTs tabell. Det vurderes derfor ikke som hensiktsmessig å presentere et tallmateriale som bare er omtrentlig, og blant annet avhenger av faktorberegninger og
deltakelse innen andre paralelle studietibud.
Men Fagmiljøet på dette programmet er for tiden stort sett stabilt.
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Vedleggsliste
Vedlegg 1: Studieplan – norsk versjon
Vedlegg 2: Studieplan – engelsk versjon
Vedlegg 3: Infrastruktur
Vedlegg 4: Forskrifter og retningslinjer: Forskrift om krav til mastergrad, forskrift om studier og
eksamen ved Nord universitet, Godkjente vurderingsordninger ved Nord universitet, Rektorvedtak
om obligatorisk aktivitet, Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)
Vedlegg 5: Oversikt over internasjonal studentutveksling – Utvekslingsavtale med University of
Eastern Finland
Vedlegg 6: Studiets fagmiljø – oversikt (tabeller over fagansatte som bidrar inn i studiet)
Vedlegg 7: Studiets faglige ledelse – beskrivelse og redegjørelse for oppgaver knyttet til
studietilbudet
Vedlegg 8: Studiets fagmiljø – forskning samt faglig og/eller utviklingsarbeid (vitenskapelig
publisering de siste 5 år)
Vedlegg 9: Studiets fagmiljø – deltakelse i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk
Vedlegg 10: Studiets fagmiljø – CVer
Vedlegg 11: Saksbehandlers hjelpeark for vurdering akkreditering
Vedlegg 12: Læringsutbytter - tabell som viser sammenhengen mellom Læringsutbytter på
studieprogramnivå og læringsutbytter på emnenivå
Vedlegg 13: Læringsutbytter – tabell som viser læringsutbytter opp mot NKR
Vedlegg 14: Timeplan uke 48
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TILBAKEMEDING 19.10.2017 PÅ REAKREDITERINGSSØKNAD – MASTER I KLINISK SYKEPLEIE
Fra saksbehandler: Thorbjørn Aakre (hovedansvarlig) og Astrid Kjærefjord Gaustad

Nedenfor følger vurdering av oversendt reakkrediteringssøknad og tilhørende dokumentasjon.
Vurderingen er gjort ut fra NOKUTs veiledning til Studietilsynsforskriften. Veiledningen er bygd opp
med følgende deler den enkelte paragraf i forskriften; 1) merknad, 2) utfyllende veiledning, 3) krav til
hva søknaden minst skal inneholde og 4) oversikt over nødvendige vedlegg. Veiledningen består ikke
av alle 4 delene for samtlige paragrafer.
I oversikten nedenfor med tilhørende kommentarer, er det lagt vekt på saksbehandling tett opp mot
NOKUTs veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT).

§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

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

Se kommentar 2.1.1

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

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

Se kommentar 2.1.2

Vurdering av kravene
Se kommentar 2.2.1.
Se kommentar 2.2.2
Se kommentar 2.2.3
Ok
Se kommentar 2.2.5

Se kommentar 2.2.6

Se kommentar 2.2.7
Se kommentar 2.2.8

Studieprogrammet har ikke
obligatorisk praksis.
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§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse
som står i forhold til antall studenter og studiets egenart,
være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i
studietilbudet.
(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet
skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen.
Av disse skal det være ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50
prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av
ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav
minst 10 prosent med professor- eller dosent
kompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en
grad skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale
samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet
tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert
kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse, og erfaring
fra praksisfeltet.

Se kommentar 2.3.1

§ 3.2 Akkreditering av mastergradsstudier

Vurdering av kravene

(8) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha
tilstrekkelig bredde.
(9) 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.
(10)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.

Se kommentar 3.2.1

Se kommentar 2.3.2
Ok

Se kommentar 2.3.4

Se kommentar 2.3.5

Se kommentar 2.3.6

NA

Se kommentar 3.2.2

Se kommentar 3.2.3
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Kommentar 2.1.1




Opptakskravet stiller i dag krav om praksis. Her har dekan stilt som forutsetning for godkjenning
av studieplanen at opptakskravet endres slik at det er i samsvar med forskrift om krav til
mastergrad, av 120 studiepoengs omfang, § 3.
Rangeringskriterier for søkere er ikke definert

Kommentar 2.1.2


Det finnes ikke avtaler for studentutveksling i studiet.

Kommentar 2.2.1




Per i dag er ikke alle beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverket anvendt på alle emnene. I tillegg
er enkelte av punktene beskrevet ut fra nivå 6 (bachelor). Læringsutbyttet er under evaluering av
studieprogramansvarlig. Dekan stiller som forutsetning for å godkjenne studieplanen at
læringsutbyttet i større grad blir overensstemmende med kravene for læringsutbytte på nivå 7.
Ikke begrunnet de valgene som er tatt i forbindelse med læringsutbyttebeskrivelsen.

Kommentar 2.2.2




Hvordan en sikrer at studietilbudet er faglig oppdatert er ikke beskrevet utover det å evaluere
videreutdanningstilbudene.
Studiets relevans for arbeids- og samfunnsliv er ikke beskrevet utover det å konstatere at studiet
er rettet både mot akademisk praksis og klinisk sykepleiepraksis.
En vurdering av rekrutteringsgrunnlag og samfunnets behov for den aktuelle kompetansen er
ikke kommentert.

Kommentar 2.2.3


Søknaden viser ikke at arbeidsomfanget er tilpasset studietilbudets profil og læringsutbytte.
Kravet er ikke kommentert i søknaden, da fakultetet har vurdert kravet til å kun gjelde
fulltidsstudier.

Kommentar 2.2.5







På samtlige emner, med unntak av masteroppgaven er hjemmeeksamen eneste vurderingsform
som benyttes. Begrunnelsen som gis for dette er studiet er på deltid, er samlingsbasert, og at
enkelte studenter følger studiet online. Flere av Nord universitets vurderingsformer gir en
utfordring knyttet til at studiet er samlingsbasert. En større variasjon i vurderingsformene gis
likevel på andre samlingsbaserte, eller nettbaserte, studier.
Fakultetet konstaterer at undervisnings- og vurderingsformene stimulerer til aktiv læring, men er
ikke beskrevet. Rektorvedtaket med godkjente vurderingsformer er vedlagt, denne viser alle
vurderingsformer som benyttes ved Nord universitet.
Det er ikke lagt ved en oversikt over studiets vurderingsformer. Det savnes en begrunnelse for de
undervisnings-, lærings-, og vurderingsform som er valgt og knyttet opp mot læringsutbyttet.
Det er ikke beskrevet hvordan fagmiljøet legger til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.

Kommentar 2.2.6



Søknaden beskriver eller begrunner ikke hvordan studentene møter forskning og faglig
utviklingsarbeid gjennom studietilbudet.
Den viser heller ikke hvordan koblingen er mellom FOU-virksomheten og studietilbudet.
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Det er lagt ved en oversikt over fagmiljøets deltakelse i nasjonale og internasjonale samarbeid og
nettverk. Dette er ikke tilstrekkelig til å fylle kravene i Studietilsynsforskriften den tid det ikke
viser hvordan dette gagner studentene.

Kommentar 2.2.7



Søknaden oppgir at studiet har noe internasjonalt pensum. Det er ikke gitt en beskrivelse av
omfanget eller begrunnelse for hvordan dette pensumet gir et internasjonalt tilsnitt.
Viser til at de har hatt en utenlandsk student på innveksling, men at det ikke er noen ordninger
på plass for verken innveksling eller utveksling.

Kommentar 2.2.8





§ 2-2.8 i søknaden tar for seg punkt 2.2.9 i stedet. Studietilsynsforskriften krever i punkt 2.2.8 at
alle studier som fører frem til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling.
I søknaden (2.2.7) oppgir fakultetet at det ikke stilles krav til avtaler om studentutveksling for
deltidsstudier. Dette er ikke korrekt og punktet må beskrives og begrunnes.
Fakultetet har vedlagt en avtale (Erasmus+). En begrunnelse for hvorfor avtalen er faglig relevant
for studiet er ikke omtalt. Avtalen er inngått av Universitetet i Nordland og bør derfor revideres.
Dekanen stiller som forutsetning for å godkjenne studieplanen at det blir synliggjort hvilke deler
av studiet som kan egne seg for studentutveksling. Dekanen stiller også krav til at fakultetet
inngår nye avtaler om studentutveksling som er relevante for Master i klinisk sykepleie. Konkrete
avtaler om internasjonalisering og studentutveksling skal være inngått innen 30. juni 2018.

Kommentar 2.3.1





Vedlegget gir ikke en oversikt over hvor stort undervisnings- og veiledningsansvaret er for den
enkelte. Det viser fagmiljøets kompetanse, men begrunner ikke hvordan kompetansen er
tilstrekkelig bred til å dekke studiets fag og emner. Antall studenter per faglig ansatt fremgår
ikke.
Gir ingen begrunnelse for hvordan fagmiljøets størrelse er tilpasset antall studenter,
undervisning, veiledning eller FoU.
Det fremgår ikke hvordan fakultetet sikrer et stabilt fagmiljø over tid.

Kommentar 2.3.2





Av veiledningen framgår det at utdanningsfaglig kompetanse omfatter i denne forskriften UHpedagogikk og didaktikk, og inkluderer også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å
fremme læring. Søknaden beskriver ikke disse forhold. Utdanningsfaglig kompetanse er en
utfordring på institusjonsnivå for Nord universitet.
Søknaden gir ikke en beskrivelse av hvilke tiltak institusjonen har for å sikre og utvikle fagmiljøets
utdanningsfaglige kompetanse.
Søknaden inneholder ikke en redegjørelse for fagmiljøets digitale kompetanse og hvordan denne
sikres og vedlikeholdes

Kommentar 2.3.4


Fakultetet har utfordring med å beregne eksakte tall på antall faglige årsverk grunnet samkjøring
mellom forskjellige studietilbud.

Kommentar 2.3.5


Mangler begrunnelse for hvordan fagmiljøets forskning og utviklingsarbeid er av en kvalitet og et
omfang som er tilfredsstillende for studiebudets innhold og nivå.
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Kommentar 2.3.6



Begrunnelse for hvordan fagmiljøet deltar aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og
nettverk mangler.
Begrunnelse for hvorfor samarbeidene og nettverkene er relevante for studiet mangler.

Kommentar 3.2.1


Studiekvalitetsforskriften §3-2.1 er ikke kommentert i søknaden

Kommentar 3.2.2


Studiekvalitetsforskriften §3-2.2 er ikke kommentert i søknaden

Kommentar 3.2.3


Studiekvalitetsforskriften §3-2.3 er ikke kommentert i søknaden
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse

Fakta opplysninger om studiet (revidert oktober 2017)
Felt

Fyll ut / Velg standardtekst

Skriveveiledning

Programnavn
Master i klinisk sykepleie
Webnavn
(P-NAVN)

Klinisk sykepleie

Nivå

PhD

Oppgi programmets
fagnavn, f.eks Biologi.

Etter/videreutdanning

Master (1.5 / 2 år)X
Årsstudium
Studiepoeng (ECTS)

120

Varighet

6 semestre

Studiemodus

Heltid

Master (5 år)

Yrkesutdanning (4 year)

Bachelor

Kortere studier

DeltidX På nett

Nett- og samlingsbasert

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

Evt. studieprogresjon:
25 / 33 / 50 / 75 / Annet: 67
Studiested

BodøX

Levanger

Steinkjer
Programansvarlig

Stjørdal

Mo i Rana

Namsos

Nesna

Sandnessjøen

Vesterålen

Ingjerd Gåre Kymre

Studieveileder
Undervisningsspråk
Kostnader
(P-KOST)

Sølvi Skipnes
Norsk

Studenten må ha PC, mikrofon og kamera. Ellers
ingen kostnader utover semesteravgift og
pensumlitteratur.

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

Fort. >

1
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse

Beskrivelse
Felt

Fyll ut / velg standardtekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon
(salgstekst)
(P-KORTINTRO)

Med Master i klinisk sykepleie kan du bidra til å styrke
klinisk praksis, faglig utviklingsarbeid og forskning innen
ditt interesseområde. Har du en relevant sykepleiefaglig
videreutdanning fra før, kan 30 studiepoeng av denne
søkes innpasset i masterprogrammet. Programmet er
samlingsbasert og går over 3 år.

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

Yrkesmuligheter
(P- YRKESMULIG)

De valgbare fordypningene er selvstendige,
kompetansegivende videreutdanninger. Fullført
masteroppgave kvalifiserer for stillinger i helsevesenet
innen klinisk virksomhet, ledelse av fagutvikling i praksis,
deltakelse i forskning og ledelse.

Videre utdanning
(P-VIDSTUD)

Avlagt mastergradsstudium kvalifiserer for opptak til
doktorgradsstudier (ph.d.) nasjonalt og internasjonalt.

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.

Opptakskrav
(P-OPPTINFO)

Bachelorgrad i sykepleie med minst karakteren C / 2.7 i
snitt.

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

Fort. >

2

67/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie - 17/01204-33 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie : Alle vedlegg

Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
Realkompetanse
(P-REALKP)

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende
norske regler.

Programbeskrivelse
(P-INNHOLD)

Med Master i klinisk sykepleie vil kandidaten ha styrket
kompetanse innenfor pasientrettet arbeid,
fagutviklingsarbeid og forskning i klinisk sykepleie.
Masterprogrammet er både klinisk rettet og akademisk
rettet. Studiets faglige profil gjenspeiler vektlegging av
etikk, sykepleievitenskap og nærhet til praksisfeltet.
Masterprogrammet er samlingsbasert med de
obligatoriske emnene sykepleievitenskap, omsorgsfilosofi
og etikk, vitenskapsteori og metode (del1) og
forskningsmetode og design (del2), som går over 3 år på
deltid. Som en del av til sammen 120 studiepoeng er 30
studiepoeng valgfrie emner. 30 studiepoeng fra valgfrie
videreutdanningsemner innen sykepleie eller andre
relevante fag for master i klinisk sykepleie integreres i
programmet. Disse kan søkes innpasset etter opptak hvis
du allerede har tatt et relevant studium, eller tas parallelt
med obligatoriske emner. Obligatoriske og valgfrie emner
må være bestått før studenten kan levere
masteroppgaven.
Studentene kan velge problemstilling for masteroppgaven
innenfor ulike temaområder ut fra et sykepleiefaglig
perspektiv. Studenten vil kunne ha mulighet til å delta i
forskningsprosjekter hvis det er tjenlig for
masteroppgaven. Avhengig av problemstilling kan
studentene velge mellom ulike metodologiske
tilnærminger.

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)

KUNNSKAP
Kandidaten:
• har avansert kunnskap innenfor klinisk sykepleie og
spesialisert innsikt i et avgrenset valgfritt område.
• har inngående kunnskap om vitenskapelig teori og
metoder innenfor klinisk sykepleie.
• kan anvende kunnskap om sykepleievitenskap,
omsorgsfilosofi og etikk og metodologi innovativt
innen fagutvikling og forskning.

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

•

kan analysere sykepleiefaglige problemstillinger med
utgangspunkt i fagets vitenskapelige tradisjon,
egenart og plass i samfunnet.

FERDIGHETER
Kandidaten:
3

Oppgi evt. særskilte krav
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
•

•

•

•

kan analysere og forholde seg kritisk til ulike
informasjonskilder som faglig relevante databaser,
og anvende disse til å strukturere og formulere
sykepleiefaglige resonnementer.
kan analysere eksisterende teori, og arbeide
selvstendig og i samarbeid med andre i løsninger av
praktiske og teoretiske problemløsninger.
kan bruke og begrunne valg av relevante metoder
for forskning og fagutvikling innen sykepleie på en
selvstendig måte.
kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset
forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning
og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten:
• kan analysere relevante sykepleiefaglige og
forskningsetiske problemstillinger og dokumentere
og kvalitetssikre yrkesutøvelsen.
• kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter
innovativt for å gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver og prosjekter innen klinisk
sykepleie.
• kan formidle omfattende selvstendig arbeid og
behersker uttrykksformer innen sykepleievitenskap,
etikk og metodologi.
• kan kommunisere om sykepleiefaglige
problemstillinger, analyser og konklusjoner innen
klinisk sykepleie.
• kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser
innen sykepleiefaget, nasjonalt og internasjonalt.

Utveksling
(P-UTVEKS)

Studentene vil kunne benytte seg av universitetets
generelle utvekslingsmuligheter, for eksempel gjennom
etablerte mobilitetsprogrammer som Erasmus+ og
Nordplus.

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)

Studieevaluering gjennomføres som en
kontinuerlig prosessevaluering med
emneevaluering, formelt og uformelt, skriftlig
og muntlig. Både undervisning, studieinnhold,
arbeidsmåter og programmets struktur er
gjenstand for evaluering. Alle emner evalueres
i samsvar med Nord universitet sitt
kvalitetssikringssystem. Studentenes
synspunkter på gjennomføringen skal
systematisk og regelmessig innhentes i
muntlig og/eller skriftlig form. Evalueringen
skal ligge til grunn for utviklingen av
mastergraden.

Oppgi evt. andre tiltak for
kvalitetssikring.

Eksamen- og
vurderingsformer
(P-EKSAVU)

Studiet har hjemmeeksamener og en
avsluttende masteroppgave som vurderes
med bokstavkarekterer A-F, og krav om
obligatorisk deltakelse (OD) på enkelte emner.

Eksamensbestemmelse,
vurdering,
karakterfastsetting
(P-EKSAMVU)

Eksamensbestemmelser finnes i "Forskrift om
studier og eksamen ved Nord universitet
(Nord)" samt "Retningslinjer for
eksamenskandidater ved Nord". Vurdering og
karakterfastsetting skjer ut fra
bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er
ikke bestått. Karakter 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.

Aktuelle forskrifter og
sentrale bestemmelser
(P-AKTFOR)

Vi viser til <a href="http://www.nord.no/no/omoss/lover-forskrifterretningslinjer/Sider/default.aspx">gjeldende
forskrift og tilhørende retningslinjer</a>

«Forskrift om studier og eksamen ved Nord

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

u
n
i
v
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
e
r
s
i
t
e
…
u
u
u
u
u
u
u
n
i
v
u
u
u
e
t

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

End.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet Oppdatert oktober 2017
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

SYK361H Sykepleievitenskap

Emnetype
(E-TYPE)
Studiested

ObligatoriskX

Valgfritt

BodøX

Mo i Rana

Steinkjer

Stjørdal

Annet (skriv):
Namsos

Nesna

Sandenessjøen

Vesterålen

Emneansvarlig

Anne Kasén

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Høst, 1. semester

Tilbys som frittstående
(E-TYPE)

Obligatorisk for Master i klinisk sykepleie og valgbart som frittstående emne.

JaX

Nei

Kostnader
(E-KOST)

PC med headsett og mikrofon, ellers ingen
kostnader utover semesteravgift og
pensumlitteratur.

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.

Emneevaluering
(E-EVALU)

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom evaluering av emnene. Evaluering inngår
som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

Emnebeskrivelse
Felt

1

Levanger

Skriveveiledning

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

Emnet beskriver sykepleievitenskapens utvikling,
historie og rådende tradisjoner. Begreps- og
teoriutviklingen innen sykepleievitenskap og ulike
sykepleieteorier belyses, både innenfor nasjonal,
nordisk og internasjonal tradisjon.

Læringsutbytte
(E-LÆR)

Kunnskap
Kandidaten:
• Har avansert kunnskap om utviklingen av
sykepleievitenskap både som «Nursing
science» og «Caring science».

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
•

•

•

•

Har inngående kunnskap om særegenheter
ved sykepleievitenskap og kan avgrense den
fra andre vitenskapelige disipliner
Har inngående kunnskap om en
sykepleieteori og god oversikt over øvrige
sykepleieteorier.
Kan anvende kunnskap om
sykepleievitenskap innovativt innen
fagutvikling og forskning
Kan analysere sykepleiefaglige
problemstillinger med utgangspunkt i fagets
vitenskapelige tradisjon, egenart og plass i
samfunnet.

Ferdigheter
Kandidaten:
• Kan analysere og forholde seg kritisk til
sentrale likheter og forskjeller innen ulike
sykepleieteorier.
• Kan bruke og begrunne valg av relevante
sykepleieteorier for fagutvikling innen
sykepleie på en selvstendig måte
• Kan analysere og være kritisk til ulike
informasjonskilder om sykepleievitenskap, og
bruke dem til å formulere faglige
resonnementer.
Generell kompetanse
Kandidaten:
• Kan analyserer relevante sykepleiefaglige
problemstillinger i refleksjon over klinisk
praksis
• Kan begrunne valg av handling og teoretisk
rammeverk innen sykepleie og omsorg, samt
fagutvikling i sykepleie.
• Kan formidle fagområdet sykepleievitenskaps
uttrykksformer.
• Kan kommunisere med utgangspunkt i
sykepleievitenskap i faglig argumentasjon
både med spesialister og til allmenheten.

2
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
•

Kan bidra til nytenkning og
innovasjonsprosesser med fortrolighet til
sykepleievitenskap som grunnlag.

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

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.

Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

Undervisningsform
(E-UNDBESKR)

Ansikt-til-ansiktX

NettbasertX

Nett- og samlingsbasertX

SamlingsbasertX

Other (write): Undervisning ansikt til ansikt, seminar
og nettbasert.

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E-LOGUND)

Forelesning, samlingsbasert, deltid.

Pensum og anbefalt
litteratur
(E-PENS)

Pensum:
 Fawcett, J. (2005) Contemporary Nursing
Knowledge. Analysis and Evaluation of Nursing
Models and Theories (second edition)
Philadelphia: F.A. Davis Company kap 1 og 2, s.
3-49. (47s)
 Hall, E. Sygeplejeteori- udvikling, begreber og

anvendelse. I: Jørgensen, B.B. & Steenfeldt, V.Ø.
(2010) Med sygeplejeteori som referanceramme
- i forskning og utvikling. København: Gads

3

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Forlag. s.15-38 (23 s)
 Kirkevold, M. (2002) Hva slags vitenskap er

sykepleievitenskapen? I: Uhrenfeldt, L., Noar,
V.R. & Laustsen, S. Videnskab og samfund.
København: Munksgaard, (11 s)
 Kirkevold, M. (1998) Sykepleieteorier: analyse og

evaluering. Oslo: Ad Notam Gyldendal (290s)
 Martinsen, K. (2005) Samtalen, skjønnet og

evidensen. Oslo: Akribe AS (180 s)
 Marriner, A. og Alligood, M.R. (2011)

SYGEPLEJETEORETIKERE. Bidrag og betydning for
moderne sygepleje. København: Munksgaard
Danmark.
Kap. 1: Alligood, M.R. Introduktion til sygeplejeteori historie, betydning og analyse. s.19- 36 (17 s)
Kap. 5: Tomey, A.M. Sygeplejeteoretikere af historisk
betydning. s.85-101 (16 s)
Kap. 7: Neil, R. M. & Tome A.M. Jean Watson:
Omsorgens filosofi og vitenskap. s.127-148 (21 s)
Kap. 8: Brykczynski, K.A. Patricia Benner: Fra novise
til ekspert: mesterlighet og styrke i klinisk sygepleje.
149-180 (31 s)
Kap. 9: Alvsvåg, H. Kari Martinsen: Omsorgsfilosofi.
s.181-206 (25 s)
Kap 10: Lindström, U., Lindholm, L. & Zetterlund, J.E.
Katie Eriksson: Teorien om caritas. s.207-233 (26 s)
Kap 11: Gunther, M.E. Martha Rogers: Mennesket
som enhet. s.237-256 (19 s)
Kap.14: Philips, K.D. Callista Roy:
Adaptionsmodellen. S.317-350 (33 s)
Kap.15: Purnell, M.J. Anne Boykin og Savina O.
Schoenhofer: Sygepleje som omsorg: En modell for
omforming af praksis. s.351-380 (29 s)
Kap.17: Sakraida, T.J. Nola J. Pender: Modellen om

4
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
sygeplejefremme. s.407-422 (15 s)
Kap.18: McFarland, M. Madeleine Leininger:
Kulturomsorgsteorien. s.423-451 (28 s)
Kap. 24: Dowd, T. Katharine Kolcaba: Teorien om
velbefinnende. s.575-595 (20 s)
Kap. 25: Alligood, M.R. Martha R. Alligood:
Sygeplejeteoriens status som kunst og videnskap.
s.599-609 (10 s)
Totalt 841 sider
Anbefalt litteratur:
Hjelepmidler til eksamen
(E-HJELP)
Praksis
(E-PRAKSIS)

Vurderingsordninger

Ingen

Hjemmeeksamen 2 uker
Vurderingsuttrykk A-E

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



5

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>
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse


Tomme felter vises ikke på web

Informasjon som hentes fra bestillingen
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Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger - delvis
Overlappende emner
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet revidert oktober 2017
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

SYK362H Omsorgsfilosofi og etikk

Emnetype
(E-TYPE)
Studiested

ObligatoriskX

Valgfritt

Bodø X

Mo i Rana

Levanger

Steinkjer

Betty-Ann Solvoll (Anne Kasén ut 2017)

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Høst-vår, 1. semester-2. semester

Emneevaluering
(E-EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt

Ja

Annet (skriv):
Namsos

Nesna

Sandenessjøen

Vesterålen

Emneansvarlig

Tilbys som frittstående
(E-TYPE)
Kostnader
(E-KOST)

1

Stjørdal

Skriveveiledning

Nei

PC med headsett og mikrofon, ellers ingen kostnader
utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom evaluering av emnene. Evaluering inngår
som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

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

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

Emnet vektlegger omsorg som bærende verdi og
substans i klinisk sykepleiepraksis og knytter
omsorgsbegrepet sammen med etikk. Omsorg
handler også om faglig skjønn, dømmekraft og
ansvar. Emnets fokus på etikk spenner vidt, fra
grunnleggende begreper i sykepleieetikk til bioetiske spørsmål, prioriteringer i helsevesenet og
Klinisk etiske komiteers arbeid.

Læringsutbytte
(E-LÆR)

KUNNSKAP
Kandidaten
• har avansert kunnskap innenfor
omsorgsfilosofi og etikk
• har inngående kunnskap om bio-etiske
spørsmål, prioriteringer i helsevesenet og
klinisk etiske komiteers arbeid

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
•

•

kan anvende kunnskap om omsorgs- og
sykepleieetikk i vurderinger og beslutninger i
utøvelse av sykepleie
kan analysere praktiske problemstillinger i
sykepleie med forankring i etisk og
omsorgsfilosofisk tenkning

FERDIGHETER
Kandidaten
• kan analysere og argumentere kritisk til ulike
omsorgsetiske og sykepleieteoretiske kilder
• kan analysere omsorg som grunnlag for og
verdi i klinisk praksis
• kan bruke faglig etisk skjønn og dømmekraft
i utviklingsarbeid i praktisk-/etiske spørsmål
• kan forholde seg til Klinisk etisk komité som
en ressurs
GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
• kan analysere praktiske problemstillinger i en
omsorgsetisk forståelse
• kan anvende omsorgsfilosofi som
referanseramme i fagutvikling og forskning i
klinisk sykepleie
• kan anvende kunnskap om etiske
prioriteringer i sykepleie i faglig
argumentasjon både med spesialister og til
allmenheten.
• kan anvende grunnleggende uttrykksformer
innen etikk i sykepleie
• Kan bidra til nytenkning om
omsorgsfilosofiske og etiske spørsmål innen
klinisk sykepleie

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

2

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
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.
Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

Sykepleievitenskap 10 stp.

Undervisningsform
(E-UNDBESKR)

Ansikt-til-ansikt X
Nett- og samlingsbasert

Nettbasert X
Samlingsbasert

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

Forelesning, samlingsbasert, seminar, deltid.

Pensum og anbefalt
litteratur
(E-PENS)

Pensum:
 Aakre, M. (2016). Jakten på dømmekraften.
Praksisnært etikkarbeid i helsetjenesten. Oslo:
Gyldendal akademisk
 Kapittel 2: Hva er etikk i praksis? 32-43
 Kapittel 3: Det etiske språket. 44-56
 Kapittel 4: Narrativ etikk. 57-67
 Kapittel 6: Verdier ved livets slutt. 86-94
 Kapittel 7: Barmhjertighet i praksis. 97-100
 Kapittel 8: Den etiske refleksjon. 102-110
 Kapittel 10: Moralsk stress - og hva det gjør
med oss. 122-127
 Kapittel 12: Modige møter. 144-157
 Kapittel 13: Etikk og kvalitet. 150-169
 Kapittel 15: Fra min etiske verktøykasse. 184195

 Benhabib, S. (1992). Den generaliserade och den
konkrete andre: Kohlberg-Gilligan-kontroversen
och moralfilosofi. 165-193. I Autonomi och
gemenskap. Oversatt av Annika Persson.
Göteborg: Daidalos

 Brinchmann, B.S. (2016). Etikk i sykepleien. Oslo:
Gyldendal
3

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
 Kapittel 1: Brinchmann, B.S. Innledning. 17-23
 Kapittel 2: Slettebø, Å. Etiske dilemmaer. 4353
 Kapittel 5: Brinchmann, B.S. De fire prinsippers
etikk. 81-96
 Kapittel 9: Sneltvedt,T. Hva innebærer det å
være en profesjonell sykepleier? 147-160
 Kapittel 11: Tønnessen, S. Prioriteringer i
sykepleie 187-221
 Kapittel 12: Brinchmann, B.S. Kliniske etikkkomiteer. 223-239
 Kapittel 14: Hofmann, B. Etiske utfordringer
med nyere bioteknologi. 260-291
 Clancy, A., Svensson, T. (2007). `Faced with
responsibility: Levinasian ethics and the
challenges of responsibility in Norwegian public
health nursing. Nursing Philosophy. 8(3): 158166
Delmar, C. (2013). Omsorgsetik i klinisk sygepleje den gode, kloge og riktige sygepleje.117-129. I
Alsvåg, H., Bergland, Å., Førland, O. (red).
Nødvendige omveier, en vitenskapelig antologi til
Kari Martinsens 70-årsdag. Oslo: Cappelen Damm
Akademisk
 Delmar, C. (2012). The excesses of care: a matter
of understanding the asymmetry of power.
Nursing Philosophy. 13(4): 236-243

 Dybwik, K., Nielsen, E.W., Brinchmann, B.S. (2012).
Ethical challenges in home mechanical
ventilation: A secondary analysis. Nursing Ethics.
19(2): 233-244 DOI:10.1177/0969733011414967

 Førde, R., Pedersen, R., Akre, V. (2008). Clinicians'
evaluation of clinical ethics consultations in
Norway: a qualitative study. Medicine, Health
Care and Philosophy. 11(1): 17-25

 Edlund, M., Lindwall, L., Post, I.V., Lindström, U.
(2013). Concept determination of human
dignity. Nursing Ethics. 20(8): 851-860

 Eriksson, K. (1996). Omsorgens ide. København:
Munksgaard
 Kapittel 1: Omsorgens ide og opprinnelse. 7-9
 Kapittel 3: Omsorgens substans - at passe og
4
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
pleie, at lære og at lege. 15-27
 Kapittel 4: Den enkelte og de andre. 28-32
 Fossheim, H.J. (2008). Aristoteles om prinsippene
for etisk læring. Nordisk Pedagogik. 28(2): 134145
 Galvin, K., Todres, L. (2015). Dignity as honourwound: an experiential and relational view.
Journal of Evaluation in Clinical Practice. 21, 410418 DOI:10.1111/jep.12278
 Heggestad, A.K., Nortvedt, P., Christiansen, B.,
Konow-Lund, A.S. (2016). Undergraduate nursing
students¿ ability to empathize: A qualitative
study. Nursing Ethics, 7, 1-10
DOI:10.1177/0969733016664982

 Kirkebøen, G. (2013). Kan vi stole på fagfolks
skjønn? I A. Molander og J.-C. Smeby (red.).
Profesjonsstudier II. Oslo: Universitetsforlaget.
27-43

 Korhonen, E.S., Nordman, T., Eriksson, K. (2014).
Technology and its ethics in nursing and caring
journals: An integrative literature review.
Nursing Ethics. 22(5): 561-576
 DOI: 10.1177/0969733014549881
 Martinsen, K (2003). Omsorg, sykepleie og
medisin. Historisk-filosofiske essays. Oslo: Tano
 Kapittel 1: En omsorgsfilosofisk og
sosialpolitisk forståelse av omsorgsbegrepet.
42-61
 Kapittel 2: Omsorg i sykepleien. 67-79
 Kapittel 3: Omsorg og profesjonalisering - med
fagutvikling i sykepleien som eksempel. 8696
 Martinsen, K. (2013). Omsorg, sårbarhet og tid.
369-374 I Alvsvåg, Bergland, Førland (red.).
Nødvendige omveier. En vitenskapelig antologi
til Kari Martinsens 70 års dag. Oslo, Cappelen
Damm akademisk

 Moe, C., Kvig, E.I. Brinchmann, B, Brinchmann, B.S.
(2013). Working behind the scenes` An ethical
view of mental health nursing and firs-episode
psychosis. Nursing Ethics. 20(5): 17-27

 Moe, A., Hellzen, O., Enmarker, I. (2013). The
5
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
meaning of receiving help from home nursing
care. Nursing Ethics. 20(7): 737-747 DOI:
10.1177/0969733013478959

 Niemeijer, A.R., Frederiks, B.J.M., Depla, M.F.I.A.,
Legemaate, J., Eefsting, J.A., Hertogh, C.M.P.H.
(2011). The ideal application of surveillance
technology in residential care for people with
dementia. Journal of Medical Ethics. 37, 303-310
DOI:10.1136/jme.2010.040774

 Odland, L.H., Sneltvedt, T. Sörlie, V. (2014).
Responsible but unprepared: Experiences of
newly educated nurses in hospital care. Nurse
Education in Practice, 14(5): 538-543

 Pettersen, T. (2006). Omsorg som etisk teori. Norsk
Filosofisk Tidsskrift. 41(2): 151-163

 Price, A.M. (2013). Caring and technology in an
intensive care unit: an ethnographic study.
Nursing in Critical Care. 18(6): 278-288 DOI:
10.1111/nicc.12032

 Strandås, M., Fredriksen, S.T.D. (2014). Ethical
challenges in neonatal intensive care nursing.
Nursing Ethics. 22(8): 901-912 DOI:
10.1177/0969733014551596

 Thorup, C.B., Rundqvist, E., Roberts, C., Delmar, C.
(2012). Care as a matter of courage:
vulnerability, suffering and ethical formation in
nursing care. Scandinavian Journal of Caring
Science. 26, 427-435
 Vetlesen, A.J. (2013). Hva er etikk. Oslo:
Universitetsforlaget
 Kapittel 3: Moralsk identitet. 36-46
 Kapittel 4: Hvordan vet vi hva som er moralsk
rett? 47-57
 Kapittel 5: En ny etikk for en ny tid. 58-74
 Kapittel 7: Avhengighet og sårbarhet. 88-106
 Östman, L., Näsman, Y., Eriksson, K., Nyström, L.
(2017). Ethos. The heart of ethics and health.
Nursing Ethics. March 27. 1-11 DOI:
10.1177/0969733017695655
Anbefalt litteratur:

6
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Hjelepmidler til eksamen
(E-HJELP)
Praksis
(E-PRAKSIS)

Vurderingsordninger

Hjemmeeksamen 3 dager
Vurderingsuttrykk A-E

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
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
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Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger - delvis
Overlappende emner
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet revidert oktober 2017
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

VT314H Vitenskapsteori og metode: Ontologi, epistemologi og metodologi

Emnetype
(E-TYPE)
Studiested

Obligatorisk X

Valgfritt

Bodø X

Mo i Rana

Levanger

Steinkjer

Stjørdal

Emneansvarlig

Lisbeth Uhrenfeldt

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Vår, 2. semester

Tilbys som frittstående
(E-TYPE)
Kostnader
(E-KOST)

Emneevaluering
(E-EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt

1

Skriveveiledning

Ja

Annet (skriv):
Namsos

Nesna

Sandenessjøen

Vesterålen

Nei

PC med headsett og mikrofon, ellers ingen kostnader
utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom evaluering av emnene. 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

Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

Emnet gir en innføring i særtrekk som utgjør
allmenne vitenskapelige teorigrunnlag som
ontologi (værenssyn), epistemologi (sikker
kunnskap) og metodologi (metodeteori). Emnet
skal danne en bakgrunnsforståelse for å kunne
forstå forskningens og kunnskapsutviklingens
idegrunnlag. Emnet skal videre danne et
grunnlag for å kunne forstå og begrunne valg av
metode i fagutvikling, forskning og teoriutvikling
innen klinisk sykepleie.

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
(E-LÆR)

KUNNSKAP.
Kandidaten:
• har avansert kunnskap innenfor det
vitenskapsteoretiske utgangspunkts

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

•

•

•

betydning for klinisk sykepleie og spesialisert
innsikt i et avgrenset valgfritt område.
har inngående kunnskap om grunnleggende
vitenskapsteoretiske begreper, herunder
epistemologi, ontologi og metodologi samt
deres innbyrdes relasjon
kan anvende kunnskap om det
vitenskapsteoretiske utgangspunktets
betydning for metodologi og metodevalg
innenfor sykepleiefaget.
kan analysere sykepleiefaglige
problemstillinger med utgangspunkt i fagets
vitenskapelige tradisjon, egenart og plass i
samfunnet.

FERDIGHETER.
Kandidaten:
• kan analysere, skjelne og forholde seg kritisk
til ulike informasjonskilder som de evidente:
filosofi, prosa, og etikk samt den
vitenskapelige evidens, og anvende disse for
å strukturere og formulere sykepleiefaglige
resonnementer.
• kan analysere eget fagområdes
epistemologiske, ontologiske og
metodologiske forankring, og arbeide
selvstendig og i samarbeid med andre i
løsninger av praktiske og teoretiske
problemløsninger.
• kan bruke og begrunne valg av relevante
metoder for forskning og fagutvikling innen
sykepleie på en selvstendig måte.
GENERELL KOMPETANSE.
Kandidaten:
• kan analysere relevante sykepleiefaglige og
forskningsetiske problemstillinger ut fra
vitenskapsteoretisk kunnskap og dernest
dokumentere og kvalitetssikre
yrkesutøvelsen.
• kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter
fra den vitenskapsteoretiske kunnskap

2
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

•

•

•

innovativt for å gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver og prosjekter innen klinisk
sykepleie.
kan formidle omfattende selvstendig arbeid
og behersker uttrykksformer innen
epistemologi, ontologi og metodologi.
kan kommunisere om sykepleiefaglige
problemstillinger, vitenskapsteoretiske
analyser og konklusjoner innen klinisk
sykepleie.
kan på ovenstående grunnlag bidra til
nytenkning og innovasjonsprosesser innen
sykepleiefaget, nasjonalt og internasjonalt.

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

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

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.
Fagutvikling i spesialsykepleie, første semester.

Ansikt-til-ansikt X
Nett- og samlingsbasert

Nettbasert
Samlingsbasert

Other (write):
Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E-LOGUND)
Pensum og anbefalt
litteratur
(E-PENS)

Forelesning, samlingsbasert, heltid.

Pensum:
610 s

 Thornquist, E.(2007) Vitenskapsfilosofi og
vitenskapsteori for helsefag. Bergen:
Fagbokforlaget. 220 s
3

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
 Bengtsson, J. (2006) Å forske i sykdoms og
pleieerfaringer, Livsverdensfenomenologiske
bidrag, Høyskoleforlaget AS, (kapittel 1,2 og 5).
94 s.
En filosofisk vinkel på menneskelivet 275 sider

 Heidegger M. (2000) Sproget og ordet. København,
Hans Reitzels forlag, s. 33-54, 21 s.
 Schanz H-J. (2007) Handling og ondskab - en bog
om Hannah Arendt. Aarhus
Universitetsforlag.103 s.
 Pahuus A.M. (2006) Hannah Arendt. Aarhus, Anis
forlag. 151 s.
Eksempler på forskning i sygepleje 21 sider
(henvisning vil bli oppdatert)

 Galvin, K. T., & Todres, L. (2011). Kinds of wellbeing: A conceptual framework that provides
direction for caring. International Journal of
Qualitative Studies on Health and Well-being,
6(4). OPEN ACCESS 13 s.
 Uhrenfeldt, L., & Høybye, M. T. (2015) Care
interaction adding challenges to old patients´
well-being during surgical hospital treatment. Int
J Qualitative Stud Health Well-being 2015, 10:
28830 http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v10.28830,
OPEN ACCESS 8 s.

Supplerende læsning

 Bengtsson, J. (2006) Å forske i sykdoms og
pleieerfaringer, Livsverdensfenomenologiske
bidrag, Høyskoleforlaget AS
 Timmermann, C., Uhrenfeldt, L., Høybye, M. T., &
Birkelund, R. (2015) A palliative environment:
Caring for seriously ill hospitalized patients.
Palliative and Supportive Care, 13(02), 201-209,
4
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
8 s.
 Uhrenfeldt L & Sørensen EE (2011) Sygeplejefaglig
ledelse. København, Gads forlag, Kapitel 4 (88109)
 Uhrenfeldt, L., & Hall, E. O. (2007) Clinical wisdom
among proficient nurses. Nursing Ethics, 14(3),
387-398, 11 s.
 Øverenget E. (2001) Hannah Arendt. Oslo,
Universitetsforlaget. Kapitel 7 (217-252) 35s.
 Aakre, M. (2016). Jakten på dømmekraften.
Praksisnært etikkarbeid i helsetjenesten. Oslo:
Gyldendal akademisk

Anbefalt litteratur:
Hjelepmidler til eksamen
(E-HJELP)
Praksis
(E-PRAKSIS)

Vurderingsordninger

Hjemmeeksamen 2 uker
Vurderingsuttrykk A-E

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



5

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>
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse


Tomme felter vises ikke på web
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet revidert oktober 2017
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

VT315H Forskningsmetode og design

Emnetype
(E-TYPE)
Studiested

Obligatorisk X

Valgfritt

Bodø X

Mo i Rana

Levanger

Steinkjer

Annet (skriv):
Namsos

Anne Kasén

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

3. semester (høst)

Tilbys som frittstående
(E-TYPE)
Kostnader
(E-KOST)

Obligatorisk for Master i klinisk sykepleie.
PC med headsett og mikrofon, ellers ingen kostnader
utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Emnebeskrivelse
Felt

Ja

Nesna

Sandenessjøen

Vesterålen

Emneansvarlig

Emneevaluering
(E-EVALU)

1

Stjørdal

Skriveveiledning

Nei X

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom evaluering av emnene. 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

Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

Emnet gir et grunnlag for å forstå og anvende
forskningsmetoder som er relevante for
fagutvikling og forskning innen klinisk sykepleie.
Anvendelse av forskningsbasert kunnskap vil bli
belyst gjennom kritisk granskning av fagartikler.
Et bredt utvalg av mulige metoder og design blir
presentert. Forskningsdesign og prosess,
herunder søk i databaser, forskningsetiske
spørsmål, utvalg, intervju, analyse og
presentasjon av funn samt kritisk granskning er
sentrale aspekter som vil bli presentert og jobbet
med i seminarer.

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
(E-LÆR)

Kunnskap
Kandidaten:
 har inngående kunnskap om vitenskapelig
teori og metoder innenfor klinisk sykepleie

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100

67/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie - 17/01204-33 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie : Alle vedlegg

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse



kan anvende kunnskap om metodologi
innovativt innen fagutvikling og forskning
har avansert kunnskap om forskningsetikk

Ferdigheter
Kandidaten:
 kan analysere og forholde seg kritisk til ulike
informasjonskilder som faglig relevante
databaser, og anvende disse til å strukturere
og formulere sykepleiefaglige resonnementer
 kan bruke og begrunne valg av relevante
metoder for forskning og fagutvikling innen
sykepleie på en selvstendig måte
 kan vurdere forskningsartikler kritisk
 har inngående kunnskap om og evne til å
søke etter evidensbasert informasjon og
forskningsoversikter
 Behersker grunnleggende forskningsmetoder
og analyseverktøy som er relevante innen
sykepleieforskning.
 kan utvikle et utkast til en forskningsprosess
(prosjektplan) innen eget fag
 kan følge forskningsetiske retningslinjer i
utforming av forskningsdesign
Generell kompetanse
Kandidaten:
 kan analysere og reflektere over relevante
sykepleiefaglige og forskningsetiske
problemstillinger i sykepleieforskning
 kan formidle omfattende selvstendig arbeid
og behersker uttrykksformer innen
metodologi
 kan formidle faglig refleksjon og
metodologisk begrunnelse ved valg av
design
 kan anvende sine kunnskaper om ulike
metoder og forskningsetikk til planlegging
(design) og gjennomføring av forsknings- og
fagutviklingsprosjekter
 kjenner til nytenkning og
innovasjonsprosesser innen eget fagområde

2

– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse


har inngående kunnskap om og kan anvende
forskningsbasert kunnskap kritisk

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

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.

Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

VT306H 15 stp. (sist våren 2016) eller
Vitenskapsteori og metode del 1(første gang våren
2017)

Undervisningsform
(E-UNDBESKR)

Ansikt-til-ansikt X
Nett- og samlingsbasert

Nettbasert X
Samlingsbasert

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

Forelesning, samlingsbasert, deltid, seminar.

Pensum og anbefalt
litteratur
(E-PENS)

Pensum:

Pensum og anbefalt litteratur
Jørgensen, B. B. (2010). Sygeplejeteori som
refernceramme. I: . I: Jørgensen, B.B. & Steenfeldt,
V.Ø. (2010) Med sygeplejeteori som referanceramme
i forskning og utvikling. København: Gads Forlag, 6178. (18s)
Dahlberg, K. (2014) Att undersöka hälsa och
vårdande. Natur och Kultur. (208s).
Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste:
NSD.uib.no
Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig

3

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
forskning: helseforskning.etikkom.no
Polit, D & Beck, C.T (2012) Nursing Research:
Generating and assessing evidence for nursing
practice 9th ed. Kapittel 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 og 26 (411 s).
Pensum omfatter 637 sider.
Anbefalt litteratur:
Bøker og kapitler i bøker :
*Bengtson, J. (red) (2006) Å forske i sykdoms- og
pleieerfaringer - Livsverdensfenomenologiske bidrag,
Oslo: Høyskoleforlaget,
* Bondas, T. (2013). Finland and Sweden: qualitative
research from Nursing to caring. In: Beck, CT (ed.)
Routledge international handbook of Qualitative
nursing research. New York: Routledge, 527-545.
*Fangen, K. (2010) Deltakende observasjon (2. Uppl.)
Bergen: Fagbokförlaget
* Hummelvoll, K., Andvig, E. & Lyberg, A.(red.)
(2010) Etiske utfordringer i praksisnær forskning.
Oslo: Gyldendal Akademisk

*Jørgensen, B.B. & Steenfeldt, V.Ø. (2010) Med
sygeplejeteori som referanceramme - i forskning
og utvikling. København: Gads Forlag,
* Kirkevold, M. (2013). Qualitative research in
Norway, Denmark and Iceland. In: . In: Beck, CT (ed.)
Routledge international handbook of Qualitative
nursing research. New York: Routledge,546-559.
*Line Christoffersen Asbjörn Johannessen, Per Arne
Tufte, Inger Utne 2015. Forskningsmetode for
sykepleieutdannigene. Oslo: Abstrakt forlag.
*Kvale, S, & Brinkmann,S. (2009) Det kvalitative
forskningsintervju. Oslo : Gyldendal Akademisk
Artikler
*Evans, D. (2003) Systematic reviews of interpreting
4
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
synthesis of processed data. Australian Journal of
Advanced Nursing. 20(2) 22-26
*Giorgi, A. (2005) The phenomenological movement
and research in the Human Sciences. Nursing Science
Quarterly. 18(1) 75-82
*Granheim, U.H. & Lundman, B. (2004) Qualitative
contene analysis in nursing research; consept,
procedures and measures to achieve
trustworthiness. Nursing education today. 24: 105112.
*Polit, D.F. & Beck, C.T. (2010) Generalization in
quantitative and qualitative research: Myth and
Strategies. International Journal of Nursing Studies
47: 1451-1458 7 s.
*Vaismoradi, M. , Turunen, H. & Bondas, T. (2013)
Content analysis and thematic analysis: Implications
for conducting a qualitative descriptive study.
Nursing and health Sciences 15(3) 398 - 405
*Walsh, I., Holton, J.A., Bailyn, L., Fernandez, W.,
Levina, N. & Glaser, B. (2015), Grounded Theory is A
critically reflective conversation among scholars,
Organizational Research Methods; 1-19.

Anbefalt litteratur:
Hjelepmidler til eksamen
(E-HJELP)
Praksis
(E-PRAKSIS)

Vurderingsordninger

5

Hjemmeeksamen 3 uker
Vurderingsuttrykk A-E

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
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
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67/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie - 17/01204-33 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie : Alle vedlegg

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet revidert oktober 2017
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

SYK305H Masteroppgave i klinisk sykepleie

Emnetype
(E-TYPE)
Studiested

Obligatorisk X
Bodø X

Valgfritt

Levanger

Steinkjer

Stjørdal

Mo i Rana

Karin Torvik/Johanne Alteren

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

3.-6. semester

Emneevaluering
(E-EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

Ja

Annet (skriv):
Namsos

Nesna

Sandenessjøen

Vesterålen

Emneansvarlig

Tilbys som frittstående
(E-TYPE)
Kostnader
(E-KOST)

1

Skriveveiledning

Nei X

PC med headsett og mikrofon, ellers ingen kostnader
utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom evaluering av emnene. Evaluering inngår
som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

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

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig
forskningsarbeid under veiledning. Kandidatene
velger problemstilling på individ-, enhets-/gruppeeller samfunnsnivå. Det er stor spennvidde i
tilnærming og metodevalg innenfor fagområdet
klinisk sykepleie, og ulike problemstillinger kan
utledes fra samme tema. På skriveseminarene
presenterer kandidatene sine prosjekter med
påfølgende kritisk drøfting sammen med veileder og
medstudenter. Kandidatene stiller spørsmål for råd
og refleksjon og er opponenter for hverandre.
Kandidatene utarbeider en prosjektskisse for
masteroppgaven der de belyser en selvvalgt
problemstilling, samt viser evne til skriftlig framstilling
og dokumentasjon. Prosjektskissen godkjennes
muntlig av veileder i løpet av fjerde studiesemester
som en del av veiledningsprosessen.

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.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Masteroppgaven kan utgjøre en litteraturstudie,
innsamling av eget empirisk materiale eller
anvendelse av et på forhånd innsamlet empirisk
materiale. Masteroppgaven kan enten være en
monografi eller et vitenskapelig manuskript (artikkel)
med fordypning av forskningsprosessen samt en
utvidet diskusjon om implikasjoner for praksis.
Artikkelen må være klar for innsending til
fagfellevurdering i et relevant norsk, eller
engelskspråklig tidsskrift når oppgaven leveres. To
kandidater som skriver sammen har likeverdig
forfatterskap og veileder kan være medforfatter.
Forfattererklæring på artikkelen må legges
ved. Foruten artikkel, skal omfanget av en
fordypning av forskningsprosessen være på omkring
9000 ord. Omfanget av en monografi er rundt 25000
ord.

Læringsutbytte
(E-LÆR)

Kunnskap
Kandidaten:
 har avansert kunnskap innenfor klinisk
sykepleie og spesialisert innsikt i et
avgrenset og valgt temaområde innenfor
klinisk sykepleie
 har inngående kunnskap om vitenskapelige
teorier og metoder innenfor klinisk sykepleie
 kan anvende tilegnet kunnskap og kunnskap
utviklet gjennom forskningsprosessen
innovativt på nye områder innenfor klinisk
sykepleie
 kan analysere valgte sykepleiefaglige
problemstillinger med utgangspunkt i
vitenskapsteoretisk kunnskap og
sykepleiefagets egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter
Kandidaten kan:
 analysere og være kritisk til ulike
informasjonskilder og anvende disse til å
strukturere og formulere faglige
resonnement i masteroppgaven
 analysere eksisterende teorier innen det
sykepleievitenskapelige området, metoder
og tolkninger innenfor valgte temaområdet i

2

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




klinisk sykepleie og arbeide selvstendig med
praktisk og teoretisk problemløsning
anvende og begrunne valg av relevante
forskningsmetode(r) i forskning og
utviklingsarbeid på en selvstendig måte
gjennomføre et selvstendig og avgrenset
forskningsprosjekt under veiledning og i tråd
med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
 Analysere relevante faglige-, yrkes- og
forskningsetiske problemstillinger
 anvende sine kunnskaper og ferdigheter
innen klinisk sykepleie på nye områder ved å
gjennomføre et avansert forskningsprosjekt
 formidle et omfattende selvstendig arbeid
og beherske uttrykksformer innen
sykepleiefaglig forskning
 kommunisere med spesialister og folk flest
om faglige problemstillinger, analyser,
diskusjoner og konklusjoner, og vise at
kunnskapen kan være et vitenskapelig bidrag
i diskusjoner innenfor eget forskningsfelt i
sykepleiefaget, nasjonalt og internasjonalt
 bidra til nytenkning og innovasjon innenfor
klinisk sykepleie

3

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

Emnet krever opptak på Master i klinisk sykepleie,
MASYK.

Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

Før masteroppgaven kan leveres til vurdering, må
følgende emner være bestått: Alle obligatoriske emner

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.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

Undervisningsform
(E-UNDBESKR)

i programmet og valgfritt emne på 30 studiepoeng som
er godkjent innpasset i programmet må være bestått.
Ansikt-til-ansikt X
Nettbasert
Nett- og samlingsbasert

Samlingsbasert

Other (write): Undervisning ansikt til ansikt eller
fjernundervisning.

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E-LOGUND)

Forelesning, veiledning og samlingsbaserte
seminarer, deltid. Obligatorisk deltakelse på minst tre
seminarer, der kandidatene legger fram sine
prosjektskisser og senere prosjekter, samt er aktivt
deltakende som opponenter for hverandre.

Pensum og anbefalt
litteratur
(E-PENS)

Pensum:
600 sider selvvalgt litteratur.

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Anbefalt litteratur:
Hjelepmidler til eksamen
(E-HJELP)
Praksis
(E-PRAKSIS)

Vurderingsordninger

OMU1-Masteroppgave med muntlig-der muntlig er
framlegg v/student og deretter samtale med sensorer
OD1-Obligatorisk deltakelse
Vurderingsuttrykk A-E

Studieprogresjonskrav
(E-PROGK)

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.

Alle tidligere emner i masterprogrammet og OA på
masteroppgaveemnet må være bestått, før
kandidatene kan levere masteroppgaven.

Veiledning for administrative/FS-ansvarlige
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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.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
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








5

Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger - delvis
Overlappende emner
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Vedlegg: Infrastruktur
Jf. studietilsynsforskriftens § 2-2 (4): Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet
Merknad (jf. NOKUTs veiledning til studietilsynsforskriften): Med infrastruktur menes egnede lokaler,
utstyr, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, tilstrekkelige og egnede IKT-ressurser,
nettstøtte, egnet læringsplattform etc. som understøtter studentens læring og læringsmiljø og den
faglig ansattes undervisning og forskning og/eller kunstneriske utviklingsarbeid og faglige
utviklingsarbeid.
Bibliotektjenester
Nord universitets studiesteder har forskjellige fagprofiler. Universitetsbiblioteket har avdelinger på
hvert studiested, med litteratur innenfor de fagene det undervises i på studiestedet. Alle studenter
kan låne på alle bibliotekene.
Bibliotektjenesten er organisert for å betjene de ulike fagområder. Dette omfatter kontakt mot
fagmiljøet og opplæring og veiledning av ansatte og studenter knyttet til de respektive fagmiljø.
Universitetsbibliotekene i Bodø, Nesna, på Røstad og på studiestedene ellers blir brukt både som
arbeidssted og som leverandør av litteratur knyttet til studier og oppgaveskriving. I biblioteket finner
studentene arbeidsplasser hvor de kan jobbe alene eller i grupper, med eller uten stasjonær PC.
Private PCer kan brukes opp mot universitetets trådløse nettverk. Bibliotekene har alle en stille
lesesal, grupperom og åpent lesesal/gruppearbeidsområde i tilknytning til biblioteket.
Biblioteket tilbyr en rekke tjenester på områdene utlån, digitale tilrettelegginger og tilganger til bøker
og databaser, registrering og tilgjengeliggjøring, veiledning og brukeropplæring.

Administrative og tekniske tjenester
Nord universitet har implementert ny organisasjonsstruktur fra og med januar 2017. Det forventes at
ny administrativ organisering vil ivareta servicefunksjoner for ansatte og studenter ved alle
studiesteder fra og med høsten 2017.

IKT-ressurser
IT-tjenesten har ansvar for brukerstøtte, nettverksdrift, systemdrift, og utvikling og tilpassing.
IT-tjenesten yter brukerstøtte til ansatte og til studenter, via egen informasjonsside om IT-tjenester
på Nord universitets hjemmeside, eller gjennom e-post eller telefon.
Ved Nord universitet er det full dekning av trådløsnett i alle bygg. Alle enhetene benytter det
nettbaserte læringssystemet Fronter (nå kjøpt av It’s learning), som kommunikasjonsverktøy mellom
studentene og mellom forelesere og studenter, til å legge ut informasjon, til veiledning, til
oppgaveløsning, og som digital kommunikasjonskanal ved behov. Fronter blir drifta av KOLT,
kompetansesenter for læringsteknologi i Bodø og liknende miljø ved Nesna og Levanger.
På alle studiesteder er det utstyr for videokonferanse.
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Universitetet har en sentral kopi-/ utskriftsordning, som for studenter innebærer at studentkortet
benyttes for verifisering mot systemet. På hvert studiested finnes multifunksjonsmaskiner for
utskrift, kopiering og skanning.
Alle studenter ved Nord universitet får automatisk tildelt en e-postadresse, som er den e-postadresse
som skal benyttes ved all kontakt.
Universitetets nettside, www.nord.no, er en viktig informasjonsportal for studentene.
For Studenter – er studentenes informasjonsside på høgskolens nettsted. Under ”For Studenter”
finnes veiledning til StudentWeb, Fronter og studentpost, innlogging til systeminnganger,
studieplaner med litteraturlister, lover, reglement og forskrifter, samt informasjon, timeplaner og
eksamensplan. Studenter ved Nord universitet har gratis tilgang til Office 365 med Outlook e-post,
kalender og kontakter, Office Web Apps, Lync og SkyDrive. I tillegg finnes apper for telefon og
nettbrett.
Fra 1. januar 2014 kan studentene i tillegg installere Microsoft Office 2013 Pro gratis på PC og Mac,
med programmene Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, Lync og InfoPath.
Microsoft Lync er en Skype-lignende videokonferanseløsning, og er sammen med Adobe connect
levert av Uninett det kommunikasjonsverktøyet Nord universitet har valgt til digital kommunikasjon
og nettundervisning. Med Adobe og Lync kan studentene enkelt fra sin PC eller Mac kommunisere
med medstudenter og ansatte via chat, lydsamtale, video og deling av skjerm og dokumenter.
Forelesere kan gjøre opptak av nettforelesninger med Camtasia Relay, et program som har noen
redigeringsmuligheter i etterkant av opptaket.
Universitetet har tegnet lisensavtaler for programvare for studenter og ansatte som gir rett til bruk
både på skolens datamaskiner og private maskiner.

Arbeidsforhold for studentene
I Nylåna på studiested Levanger ligger en stor, moderne kantine som drives av studentsamskipnaden,
lesesal og bibliotek. Her ligger også servicetorget, og studieveilederne og studentsamskipnadens
veiledningstjeneste har lett tilgjengelige kontorer i samme del av Nylåna. Campus Mørkved har 3
kantiner og servicetorg. Campus Nesna har nye bygg og kantine.
Alle studiestedene har et servicetorg, som er tilgjengelig via telefon, e-post eller besøk. Servicetorget
bistår studentene med studentkort og studieavgift, salg av parkeringsbevis, informasjon og
veiledning om lånekassen, søknader på enkeltemner/fag, eksamensoppmelding og trekk fra
eksamen, spørsmål om studieopphold i utlandet og andre spørsmål.
Studieveilederne bistår studentene med yrkes- og utdanningsveiledning og individuelle
utdanningsplaner. Studiestedet har også studentveileder tilgjengelig for utfordrende situasjoner
rundt trivsel, psykisk helse og lignende.
Studentsamskipnaden (Studentinord) er en viktig støttespiller for studentene gjennom sine tilbud på
studiestedet; bokhandel, studentbarnehage, kantinedrift og veiledningstjenester, og har
studentboliger i nærmiljøet.
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Forskrift om krav til mastergrad:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-01-1392

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-22-1197?q=forskrift om studier og eksamen
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Rektorvedtak
Arkivreferanse:

16/02868-6

Saksbehandler

Anne Ringen Pedersen

Vedtaksdato:

09.12.2016

Sak: Rektorvedtak - Godkjente vurderingsformer ved Nord universitet
Vedtak:
1. Rektor vedtar Godkjente vurderingsformer for Nord universitet slik de er framlagt i denne sak.
2. Vurderingsformene implementeres i sin helhet for alle emner fra og med høst 2017. Dette
innebærer gjennomgang av alle emner for å sikre at all vurdering er i tråd med godkjente
vurderingsformer, og ved behov omkoding i FS og oppdatering av emnebeskrivelser samt
informasjon til studentene.
3. Studiesjefen gis fullmakt til mindre endringer/justeringer ved behov.

Bjørn Olsen
Rektor
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:

Etter fusjon mellom UiN, HiNT og HiNe er det behov for å ha felles retningslinjer og praksis på bruk av
vurderingsformer i studiene.
Utdanningsutvalget gav prorektor for utdanning Grete Lysfjord, i oppgave å nedsette en arbeidsgruppe som
skulle legge fram forslag for felles vurderingsformer for utdanningsutvalget.
Gruppen har bestått av:
Prorektor
Universitetslektor trafikklærerutdanningen
Studieleder sykepleierutdanningen
Universitetslektor FBA
Seniorrådgiver studie- og forskningsavd.
Rådgiver studietjenesten

Grete Lysfjord
Elisabeth Suzen
Gro Bentzen
Magnus Ressem
Anne Ringen Pedersen
Cathrine Moseng

Arbeidsgruppen har diskutert de ulike vurderingsformene, og har utarbeidet oversikt over
vurderingsformene og beskrivelse av disse. Det har særlig vært diskusjon rundt om man skal ha både
"Obligatorisk arbeid" (OA) med vurderingsuttrykk bestått/ikke bestått, og "Arbeidskrav" (AK) med
vurderingsuttrykk godkjent/ikke godkjent.
Tidligere UiN gikk bort fra bruk av arbeidskrav i 2014, da det var en oppfatning av at dette var en lite formell
vurderingsordning, som gav studentene mindre rettigheter og plikter. Alle tidligere arbeidskrav ble
gjennomgått, og ble endret til enten obligatorisk deltakelse (OD) eller obligatorisk arbeid (OA). Sistnevnte ble
dermed innført som ny vurderingsform med et vurderingsuttrykk som bedre ivaretar studentenes
rettigheter/plikter.
For tidligere HiNe og HiNT er arbeidskrav (AK) en mye brukt vurderingsform spesielt innenfor
profesjonsutdanningene.
Forslag til felles godkjente vurderingsformer for Nord universitet ble sendt til Utdanningsutvalgets møte 28.
oktober 2016, sak 47/16 hvor utvalget gjorde slikt vedtak:
1. Utdanningsutvalget ber arbeidsgruppen å utdype forskjellene på arbeidskrav og obligatorisk arbeid,
samt presisere krav til Multiple Choice i henhold til det som ble diskutert i møtet.
2. Arbeidsgruppen bes å legge frem et resultat for Utdanningsutvalget, så snart som mulig.
Saken ble videre utredet, og deretter lagt fram på nytt til utvalgets møte 16. november 2016, sak 54/16.
Utvalget gjorde denne gangen slikt vedtak:
1. Utdanningsutvalget tilrår rektor å vedta «Godkjente vurderingsformer ved Nord universitet» som
framlagt i saken, der både Obligatorisk arbeid og Arbeidskrav inngår.
2. Utvalget anbefaler at det våren 2017 settes fokus på valg av vurderingsformer og bruk av riktige
vurderingsformer i forhold til læringsutbyttebeskrivelser og læringsformer. Universitetets godkjente
vurderingsformer bør revurderes som en følge av dette, med tanke på optimalisering.
Juridiske betraktninger
I hht til Bernt's kommentarutgave til UH-loven er det kun i helt spesielle tilfeller at man kan stoppe
studenten fra eksamen.
Fra "Universitets- og høyskoleloven av 2005 – med kommentarer"; 2. utgave 2016; Jan Fridthjof Bernt (s105107):
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§3-9 (3) Eksamen og sensur:
"Styret oppnevner sensor ved eksamen, prøver, bedømmelser av oppgave eller annen vurdering når
resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for vedkommende studium. Det skal være
…."
Det viktige punktet her er prøver, som Bernt kommenterer som følger (s. 107):
(5) "Prøve" omfatter vurderingsformer som ligger et trinn under "eksamen" med hensyn til
formalisering. En "prøve" kan inngå som en del av en "eksamen". Dette kommer da til uttrykk ved at
den avlagte prøven bare kan godskrives som et element i den større samlede eksamen, og at
eventuell egen karakter for prøven inngår som en del av den samlede eksamenskarakteren. Noen
prøver har imidlertid karakter av forprøver. Dette kommer til uttrykk ved at de ikke vil inngå som
tellende del ved karakterfastsettingen for vedkommende utdanning, bare som et vilkår for å avlegge
en eksamen. Slike forprøver vil vanligvis, men ikke alltid, bli bedømt på bestått/ikke bestått basis. (Jf.
Ot.prp. nr. 85 (1993-94) s.75.)
Obligatorisk arbeid må sies å være "prøve" av slik art som omtalt her.
Videre sier Bernt om §3-10 (2) "Rett til å gå opp til eksamen" (s. 112-114):
(5) "§3.10 nr. 2 er en presisering av rekkevidden av retten til å gå opp til eksamen ….I studieplanen
for det enkelte fag kan fastsettes krav om gjennomføring av obligatoriske kurs, oppgaver, praksis
m.m som inngår i studiet, som vilkår for å kunne gå opp til eksamen som student ved institusjonen.
Men ikke alle slik krav kan gjøres gjeldene også for privatister. I proposisjonen til Uhl. 1995 (Ot.prp.
nr.85 (1993-94) s.67) avgrenses utestenging fra eksamen på dette grunnlag til situasjoner hvor
følgende kriterier begge er oppfylt:
"..kurset, oppgave praksisopplæringen el. gir i seg selv en vesentlig kompetanse (ferdighet) som er en
del av formålet med utdanningen – denne kompetansen kan ikke prøves ved ordinær eksamen".
Ut fra dette forstås at obligatoriske krav må være nedfelt i studieplan/emnebeskrivelse og må ha et formål
som ikke kan nås/prøves ved ordinær eksamen.
Obligatorisk arbeid vs Arbeidskrav
Obligatorisk arbeid (OA):
Dette er en vurderingsordning med vurderingsuttrykk bestått/ikke bestått som innebærer faglig vurdering.
Bestått/ikke bestått er en del av karakterskalaen som igjen gir rettigheter og plikter for studentene og er
underlagt sensurordninger mv. Studenten har rett på begrunnelse og Ikke bestått kan påklages.
Studenten kan stoppes fra endelig vurdering, eller endelig karakter/studiepoeng kan holdes igjen til
studenten har bestått både alle delene av vurderingen, f.eks. OA+SK.
Der OA er et vilkår for å gå opp til endelig vurdering må dette være begrunnet i emnebeskrivelsen.
Sensurfristen for OA må være i god tid før endelig vurdering, for å sikre nødvendig og kvalitetssikret
saksbehandling av vedtak til studenter som fratas rett til å gå opp til endelig vurdering.
Arbeidsgruppens beskrivelse av Obligatorisk arbeid:
•
Arbeidet kan bearbeides flere ganger før endelig levering
•
Studenten kan få veiledning underveis
•
Krav til faglig vurdering
•
Kan settes som vilkår for å få gå opp til eksamen eller som vilkår for å få endelig karakter i ett emne.
•
Studenten kan kreve begrunnelse for vurderingen
•
Studenten kan påklage vurderingen ved Ikke bestått
•
Dersom OA er satt som vilkår for å få gå opp til eksamen, må oversikt over godkjente studenter
oversendes eksamenskontor innen angitt frist.
•
Brukes for ulike typer arbeider som rapport, essay, lab.øvelse, artsprøve osv.
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Arbeidskrav (AK):
Dette er en vurderingsordning med vurdering godkjent/ikke godkjent, uten formell faglig vurdering.
Godkjent/ikke godkjent er ikke en del av karakterskalaen, og med det ikke en vurdering som er underlagt
bestemmelsene om begrunnelse og klage.
AK benyttes ofte for å "holde studenten i arbeid" og søker å holde en god læringsbane for studenten.
Ikke godkjent AK (eller ikke levert) har i noen grad feilaktig vært brukt for å stoppe studentene fra tilgang til
endelig vurdering. Dette er det ikke anledning til bortsett fra i helt spesielle tilfeller der arbeidskravet er helt
nødvendig for å sjekke om studenten har tilstrekkelig kunnskap for å kunne gå opp til endelig vurdering. For
eksempel en eksamen som skal foregå i laboratorium, hvor studenten på forhånd må ha kunnskap om bruk
av apparater, kjemikalier el.l.
Arbeidsgruppens beskrivelse av Arbeidskrav:
•
Arbeidskravet kan bearbeides flere ganger før endelig levering
•
Del av type underveisvurdering, der det kan gis veiledning underveis
•
Settes hovedsakelig som vilkår for å få endelig karakter i emnet, og ikke som vilkår for eksamensrett.
•
Ikke reell faglig vurdering
•
Brukes for ulike typer innleveringsarbeider/aktiviteter som en øving til ferdig produkt.
Likheter og ulikheter mellom OA og AK:
Obligatorisk arbeid
Bestått/ikke bestått
Faglærer står fritt til å administrere innhold
Faglærer bestemmer hvor mange forsøk
studenten har
Det kan gis veiledning
Studenten har begrunnelse og klagerett
Det skal være reell faglig vurdering
Skal ha sensur i hht til §10 i forskrift om Studier
og eksamen ved NORD
Skal ha klagekommisjon ved klage
Det må foreligge en form for sensorveiledning
Kan stoppe studenten fra endelig eksamen
Kan inngå som del for å få endelig
karakter/uttelling
Kan inngå som vekting i emnets totale vurdering
Obligatorisk krav MÅ begrunnes i
emnebeskrivelse
Kravets gyldighetsperiode ved evt. stryk/fravær
på endelig vurdering

Ja
Ja

Arbeidskrav
Godkjent/ikke
godkjent
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Nei
Nei
Nei

Ja
Ja
Ja
Ja

Nei
Nei
Nei
Nei

Nei
Ja

Nei
Ja

Studiets normerte tid
+ 1 år

Studiets normerte tid
+ 1 år

Dersom man skal stoppe en student fra eksamen, og/eller å få endelig karakter/uttelling for et emne, så må
dette være juridisk og forvaltningsrettslig forankret. Dvs. at det må foreligge en begrunnelse for kravet og en
faglig begrunnet vurdering, forankret i læringsutbytte for emnet. Samtidig styrker det studentenes
rettigheter og tydeliggjør plikter. Dette ivaretas av Obligatorisk arbeid slik denne vurderingsformen er
beskrevet her.
Erfaringene fra tidligere UiN tilsier at tidligere brukte AK nesten alltid innebærer faglig vurdering, og dermed
må ha vurderingsuttrykk bestått/ikke bestått, med tilhørende rettigheter og plikter. Omleggingen fra AK til
OA i tidligere UiN har ikke medført noe stort omfang av krav om begrunnelse eller klage.
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Eventuell innføring av begge formene vil overveiende sannsynlig skape uklarheter rundt hva som skal brukes
når for faglærere, samtidig som det kan framstå lite oversiktelig også for studenter og
studieadministrasjonene.
Arbeidsgruppen er ikke enstemmig i hvorvidt begge vurderingsformene burde være tilgjengelig.
Presisering av Multiple Choice (MC):
Utdanningsutvalget ønsket en presisering for bruk av MC for å hindre at dette benyttes til endelig vurdering,
samt at slik vurdering må ha et omfang og regulering som gir en reell faglig prøving av studentens kunnskap.
Det foreslås med det følgende presisering:
Vurderingsformen Multiple Choice anbefales brukt kun som en av flere vurderingsformer i et emne. En
Multiple Choice bør inneholde minst 20 spørsmål med minst 4 svaralternativer. Dette for å redusere
betydningen av tilfeldig valg og gjetning. Medsensor skal delta i utformingen av oppgavesettet, og følgende
punkter må drøftes særskilt:
•
•
•
•
•
•

Antall spørsmål
Antall svaralternativer,
Poengsetting i hvert spørsmål,
Evt. poenggrenser for karaktersetting,
Varighet på eksamen
Sted for eksamen

Økonomiske konsekvenser:

Ingen direkte økonomiske konsekvenser. Det må settes av ressurser til å gjøre nødvendige tilpassinger og
registreringer i løpet av våren 2017.

Drøfting:

Det oppleves at tidligere UiN har gjort viktige avklaringer og standpunkt i forhold til avklaring av arbeidskrav
versus obligatorisk arbeid. Begrunnelsen har vært å sikre riktig vurderingsordning som gir studentene
korrekte rettigheter og plikter. Videre oppleves at tidligere HiNT ikke ønsker å gjøre tilsvarende avklaring på
nåværende tidspunkt, da dette innebærer endringer for en rekke emner og dermed merarbeid både for
faglige og administrative ansatte. Samtidig er studiedirektøren av den oppfatning at alle emner må
gjennomgås for å sikre at all vurdering er i tråd med godkjente vurderingsformer. Ved behov må vurdering
omkodes i FS og emnebeskrivelser og annen informasjon til studentene må oppdateres.

Innstilling:

1. Rektor vedtar Godkjente vurderingsformer for Nord universitet slik de er framlagt i denne sak.
2. Vurderingsformene implementeres i sin helhet for alle emner fra og med høst 2017. Dette
innebærer gjennomgang av alle emner for å sikre at all vurdering er i tråd med godkjente
vurderingsformer, og ved behov omkoding i FS og oppdatering av emnebeskrivelser samt
informasjon til studentene.
3. Studiesjefen gis fullmakt til mindre endringer/justeringer ved behov.

Vedlegg:
Forslag Godkjente vurderingsformer for Nord universitet
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GODKJENTE VURDERINGSFORMER VED NORD UNIVERSITET – med virkning fra 1. august 2017 (Rektorvedtak 09.12.2016 (16/02868-6)
VURDERING (kode ordning/form)

VURDERINGSUTTRYKK

BESKRIVELSE

EKSEMPLER

Obligatorisk deltakelse
(-/OD)

Godkjent/ikke godkjent

•

Ved å velge obligatorisk deltakelse, vurderer man
at deltagelsen i aktiviteten/undervisningen i seg
selv gir en vesentlig kompetanse (ferdighet) som
ikke lar seg prøve ved ordinær eksamen.

•
•
•
•
•

Arbeidskrav
(-/AK)

Godkjent/ikke godkjent

•
•
•

Obligatorisk arbeid
(-/OA)

Bestått/ Ikke bestått

•
•
•
•
•
•

Skriftlig
skoleeksamen (SK/S)

A-F
eller Bestått/ Ikke bestått

•

Kan settes som vilkår for å få gå opp til eksamen eller som vilkår for å
få endelig karakter i ett emne.
Begrunnelse for obligatorisk deltakelse skal framgå av
læringsutbyttebeskrivelsen.
Obligatorisk deltakelse i undervisningen kan kun kreves når det er
faglig begrunnet og egnet til å bidra til å nå læringsutbyttet i emnet jf.
§ 7-1 (3).
Det kan innvilges tilrettelegging for enkelte studenter, jf. § 7-6 (2)
Studenter som får ikke godkjent må som hovedregel delta på nytt i sin
helhet ved neste ordinære gjennomføring, jf. § 7-6 (3).
Dersom OD er satt som vilkår for å få gå opp til eksamen, må oversikt
over godkjente studenter oversendes eksamenskontor innen angitt
frist.
Arbeidskravet kan bearbeides flere ganger før endelig levering
Del av type underveisvurdering, der det kan gis veiledning underveis
Settes hovedsakelig som vilkår for å få endelig karakter i emnet, og
ikke som vilkår for eksamensrett.
Krav til faglig vurdering
Kan settes som vilkår for å få gå opp til eksamen eller som vilkår for å
få endelig karakter i ett emne.
Studenten kan kreve begrunnelse for vurderingen
Studenten kan påklage vurderingen ved Ikke bestått
Studenten kan få veiledning underveis
Dersom OA er satt som vilkår for å få gå opp til eksamen, må oversikt
over godkjente studenter oversendes eksamenskontor innen angitt
frist.
Eksamen under tilsyn.

•

Individuell skriftlig eksamen i universitetets godkjente lokaler.

•

Fastsatt tid for start og avslutning.

•

Gjennomføres digital eller med penn/papir, angis i eksamensplanleggingen.

•

Faglærer skal være tilgjengelig for eksamensadministrasjonen for
evt. avklaringer og spørsmål fra studenter.

•

Administreres av eksamenskontor.

Brukes for eksempel ved undervisningsaktiviteter
som lab, ferdighetsøving, ekskursjoner,
gruppeøvelser osv.
Kan være aktuelt for å kvalitetssikre løpende
skikkethetsvurdering, men da som vilkår for å få
endelig karakter i ett emne.

Brukes for ulike typer
innleveringsarbeider/aktiviteter som en øving til
ferdig produkt. Eksempel kan være øvelse i
akademisk skriving, fagtekst, refleksjonsnotat
osv.
Brukes for ulike typer arbeider som rapport,
essay, lab.øvelse, artsprøve osv.
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VURDERING (kode ordning/form)

VURDERINGSUTTRYKK

Hjemmeeksamen

A-F
eller Bestått/ Ikke bestått

(HJ/H)

BESKRIVELSE
•

Eksamen uten tilsyn.

•
•

Kan gjennomføres individuelt eller i gruppe.
Fastsatt tid for utlevering og innlevering.

•

Det gis ikke veiledning under eksamen.

•
•
•

•
•

Oppgave og besvarelse gis og leveres i digitalt eksamenssystem.
Standard plagiatkontroll
Besvarelser gjøres tilgjengelig for sensor umiddelbart etter
eksamen i digitalt eksamenssystem.
Faglærer skal være tilgjengelig for eksamensadministrasjonen for evt.
avklaringer den 1. timen av eksamen. Slike avklaringer skal gjøres
tilgjengelig for alle kandidater.
Administreres av eksamenskontor.
Skriftlig arbeid uten tilsyn.
Oppgaven kan være gitt eller valgfri, dette beskrives i
emnebeskrivelsen
Kan gjennomføres individuelt eller i gruppe.
Det kan gis veiledning, angis i emnebeskrivelse.

•

Fast dato for innlevering.

•
•
•

Oppgave og besvarelse gis og leveres i digitalt eksamenssystem.
Standard plagiatkontroll.
Administreres av eksamenskontor.

•

Oppgave
(OP/O)

A-F
eller Bestått/ Ikke bestått

•
•
•

EKSEMPLER
Hjemmeeksamen kan ha varighet på en- eller
flere timer tilsvarende for skoleeksamen, eller
strekke seg over flere dager/uker. Normalt max
lengde 2-3 uker, utover dette bør
vurderingsformen Oppgave benyttes.

Brukes skriftlig innleveringer uten muntlig
justering av karakter. (ellers OM).
Oppgave:
•
Eksempelvis semesteroppgave, tema,
prosjekt osv.
Bacheloroppgave:
•
For oppgaver av minst 15 studiepoengs
omfang kan arbeidet leveres i bearbeidet
form en gang til ved vurderingen Ikke
bestått. Etter 2 forsøk må kandidaten
utarbeide en helt ny oppgave, jf. § 7-8 (1).
For oppgaver 15 sp eller større.
•
Oppgaver under 15 studiepoengs omfang
må leveres helt på nytt og følger samme
regelverk som ikke bestått for andre
vurderingsformer.
Masteroppgave:
•
For skriftlige eller kunstneriske arbeider på
30 stp. eller mer, skal det inngås særskilt
veiledningsavtale om det selvstendige
arbeidet jf. § 3-7 (2).
•
Samme oppgave kan leveres i vesentlig
endret form en gang ved vurderingen Ikke
bestått. Etter 2 forsøk skal studieretten
normalt inndras, jf. § 7-8 (2).
•
Forskrift om krav til mastergrad.
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VURDERING (kode ordning/form)
Oppgave med muntlig justering
(OM/OMU)

VURDERINGSUTTRYKK
A-F
eller Bestått/ Ikke bestått

BESKRIVELSE

EKSEMPLER

•
•
•
•
•

Fast dato for innlevering av oppgave.
Besvarelsen leveres i digitalt eksamenssystem.
Standard plagiatkontroll.
Muntlig fremlegg/eksaminasjon knyttet til det skriftlige produktet
Sensur for det skriftlige arbeidet skal kunngjøres senest 24 timer før
muntlig, jf. § 10-3 (7).
Det gis en endelig samlet karakter etter total vurdering av
skriftlig arbeid og muntlig høring.
Det skal gis begrunnelse for den endelig vurderingen.
Klage fremsettes først når den endelige karakter er kunngjort.
Ved klage over karakterfastsetting gjennomføres ny muntlig
eksamen dersom vurderingen av det skriftlige arbeidet endres, jf.
§ 11-2 (2).
Dersom oppgave med muntlig justering er gjennomført som
gruppeeksamen, er alle gruppens medlemmer solidarisk
ansvarlige for eventuell ny muntlig eksaminasjon, jf. 11-2 (5).
Administreres av fakultetet.
Muntlig eksaminasjon.
Sensur skal formidles til kandidaten samme dag som
gjennomføring.
Krav om begrunnelse må fremsettes umiddelbart etter at karakteren
er meddelt.
Karakteren kan ikke påklages.
Administreres av fakultetet.

Brukes oftest for muntlig justering ved
bachelor- /masteroppgave.

Krav om begrunnelse må fremsettes umiddelbart etter at karakteren
er meddelt.
Fastsatt tid for gjennomføring.
Sensur skal formidles til kandidaten samme dag som gjennomføring.
Krav om begrunnelse må fremsettes umiddelbart etter at
karakteren er meddelt.
Karakteren kan ikke påklages.
Administreres av fakultetet.
Praktisk eksamen som kan inneholde skriftlig rapport, muntlig
utspørring el. som del av helhetlig vurdering.
Fastsatt tid for gjennomføring.
Sensur skal formidles til kandidaten samme dag som gjennomføring.
Krav om begrunnelse må fremsettes umiddelbart etter at
karakteren er meddelt.
Karakteren kan ikke påklages.
Administreres av fakultetet.

Presentasjon av tema, arbeid el.l. der
presentasjonen er grunnlaget for sensur.
Benyttes ofte i sammenheng med annen
vurderingsform, f.eks. oppgave.

•
•
•
•
•

Muntlig
(MU/M)

A-F
eller Bestått/ Ikke bestått

•
•
•
•
•
•

Presentasjon
(PS/PR)

Praktisk eksamen
(PE/T)

A-F
eller Bestått/ Ikke bestått

A-F
eller Bestått/ Ikke bestått

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensur på den skriftlige delen skal være
dokumentert av sensorene før muntlig
fremstilling.

Vurdering av studenten i praktisk
arbeid, som eksempelvis på
kjøkken, scene, lab,
ferdighetstrening el.
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VURDERING (kode ordning/form)
Mappe
(MA/L)

VURDERINGSUTTRYKK
A-F
eller Bestått/ Ikke bestått

BESKRIVELSE

EKSEMPLER

•

Eksempelvis skriftlige arbeid, artsprøve,
lab.øvelse, refleksjonsnotat, kunstnerisk arbeid
e.l. som sammen inngår i en mappe.

•
•

Flere elementer som samlet utgjør et vurderingsgrunnlag
og gis en samlet karakter.
Arbeidene/mappedelene beskrives i emnebeskrivelsen.
Elementene samles i mappen over tid.
Hvert enkelt arbeid/del kan veiledes og gis tilbakemelding på
underveis.
Fast dato for innlevering/ferdigstillelse.
Klage kan kun fremsettes for helheten og ikke for deler av
mappen.
Administreres av fakultetet.
Fastsatt tid og varighet.

•

Administreres normalt av fakultetet.

•

Kan gjennomføres i universitets lokaler eller som hjemmeeksamen

Sensurordning følger av Forskrift om studier og
eksamen ved Nord universitet §10-2.

•
•
•
•
•

Multiple Choice
(MC)

A-F
eller Bestått/ Ikke bestått

Dette angis i eksamensplanleggingen.

Praksis
(PR/P)

A-F
eller Bestått/ Ikke bestått

•

Bør ha minimum 20 spørsmål

•

Bør ha 4 svaralternativ

•

Praksis som må være bestått som del av utdanningen.

•

Kan også inneholde skriftlig rapport e.l. som en del av
helhetsvurderingen.

•

Studenten kan ta om igjen praksis en gang, jf. § 7-5 (6).

•

For praksisstudier kan det vedtas egne bestemmelser om gyldig

•

Administreres av fakultetet.

Skal ikke inneholde ulike selvstendige
vurderingsformer. Da benyttes sammensatt
vurdering (SV), eksempelvis oppgave + obligatorisk
arbeid.

Brukes fortrinnsvis som del av flere vurderinger.

Følgende bør ha særlig oppmerksomhet:
•
antall spørsmål
•
antall svaralternativer,
•
Poengsetting i hvert spørsmål,
•
evt. poenggrenser for karaktersetting,
•
varighet på eksamen
•
sted for eksamen
•
Eksamen med eller uten tilsyn
Praksis hvor studenten deltar i normalt arbeid i
aktuelt fagmiljø i virksomhet/øvingsarena el..
Helhetlig vurdering av kunnskap, kompetanse,
egnethet og skikkethet.

fravær fra deler av praksis, jf. § 8-5 (4)
Sammensatt vurdering
(SV)

A-F
eller Bestått/ Ikke bestått

•
•
•
•

Samlet vurdering av flere vurderingsformer som har samme
karakterutrykk.
Delvurderingene skal vektes, og vekting skal fremgå av
emnebeskrivelse.
Endelig karakter framkommer når alle delene er bestått, jf.
§ 10-1 (2).
Administreres av eksamenskontor.

Eksempelvis kan en oppgave (O) med muntlig
eksaminasjon (M) kan være en sammensatt
vurdering (SV), der oppgaven og muntlig gis
ulike karakterer som vektes til en felles
sammenslått karakter.
I kombinasjon med obligatorisk
oppmøte/arbeide el.l. kan også vektingen være
0 på obligatorisk del, og 100 på hoveddel (eller
kombinasjon med flere vurderinger). Dette vil
sikre at det ikke gis karakter/uttelling på
helheten før alle deler er godkjent/bestått.
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Rektorvedtak
Arkivreferanse:

16/02868-7

Saksbehandler

Anne Ringen Pedersen

Vedtaksdato:

21.12.2016

Sak: Retningslinjer for Obligatorisk deltakelse i undervisningen

Vedtak:
1. Rektor vedtar Retningslinjer for bruk av Obligatorisk deltakelse som vurderingsform.
2. Det skal innen 1. mars 2017 gjøres en gjennomgang av dagens bruk av Obligatorisk deltakelse.
Dette for å sikre at praksis er i tråd med retningslinjene før studiestart høste 2017.
3. Studiesjefen gis fullmakt til mindre justeringer av retningslinjene ved behov.

Bjørn Olsen
Rektor
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Utdanningsutvalget besluttet i møte 16. november 2016 – sak 54/16 Godkjente vurderingsformer
for Nord Universitet, og rektor godkjente dette i rektorvedtak 16/02868-6.
En godkjent vurderingsordning er Obligatorisk deltakelse. Dette innebærer at man setter krav til
studentenes tilstedeværelse og deltakelse i undervisningen. I hht til lovverket og juridiske
betraktninger kan man likevel ikke stille slike krav i all undervisning. Hovedregelen er at krav om
deltakelse kun kan stilles der kunnskap/kompetanse/prøving ikke kan vurderes på annen måte.
For å sikre likebehandling og for å gjøre det noe enklere for fagmiljøene når de skal vurderer
vurderingsformer, er det utformet retningslinjer for bruk av Obligatorisk deltakelse.

Drøfting:
Obligatorisk deltakelse er en vedtatt vurderingsform ved Nord universitet. Dette innebærer at det
kan settes krav til studenters deltakelse i ulike undervisningsaktiviteter for at han eller hun skal få
gå opp til eksamen eller få endelig karakter i ett emne.
Retten til å gå opp til eksamen er regulert i Universitet- og høgskoleloven § 3-10. Dersom en
student skal fratas retten til å ta eksamen på bakgrunn av manglende deltakelse i en obligatorisk
aktivitet, skal kravet til deltakelse være godt faglig forankret. Av forarbeidene til loven fremgår det
at undervisningsaktiviteten bør oppfylle visse kriterier for å kunne si at den skal være obligatorisk,
jf. Ot.prp. nr 85, 1993-1994. Aktiviteten bør i seg selv gi en vesentlig kompetanse (ferdighet) som
studenten ikke kan tilegne seg eller prøves i på annet vis. Av dette følger at ordinære forelesninger i
utgangspunktet bør være frivillige for studentene.
Som en del av håndteringen av kravet, må det gjøres en registrering av studentenes deltakelse i de
ulike obligatoriske undervisningsaktivitetene. Det må videre sikres at dette gjøres etter rutiner og
system som hele institusjonen er kjent med. Av den grunn bør det derfor utarbeides gode rutiner
for innhenting/registrering/oppbevaring av data i fortsettelsen av dette arbeidet. Disse må videre
beskrives i universitetets kvalitetssystem.
Det er behov for å få på plass felles retningslinjer som stadfester de hovedprinsipper som følger av
å sette krav til obligatorisk deltakelse i undervisningen. Dette for å sikre lik praksis mellom
fagmiljøene i fastsetting av krav og håndteringen av disse, samt som informasjon til studentene om
deres rettigheter og plikter.
Forslag til retningslinjer
•

•
•
•

Det kan stilles krav til studenter om deltagelse i ulike undervisningsaktiviteter. Slikt krav kan
settes for de deler av studiet der studenten ikke kan tilegne seg kompetansen gjennom
selvstudium eller der kompetansen ikke kan prøves ved annen vurdering/eksamen.
Krav til deltakelse og begrunnelse for dette skal framgå av emnebeskrivelsen.
Hvorvidt deltakelsen settes som vilkår for å få ta eksamen, eller settes som forutsetning for
å få endelig karakter i emnet skal fremgå av emnebeskrivelsen.
Registrering av deltakelse gjøres etter gitte rutiner.
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•
•

•

Studentene plikter å ha oversikt over egen deltagelse, og kan ved behov be om en oversikt
fra universitetet.
Ved sykefravær må tapt undervisning normalt tas igjen. I helt særskilte tilfeller kan det
leveres annet arbeid som erstatning for deltakelse, og beskrivelse av dette skal fremkomme
i den enkelte emnebeskrivelse.
Der studenten ikke får gå opp til eksamen grunnet manglede deltakelse, skal det fattes
enkeltvedtak med klageadgang, dette i henhold til forvaltningslovens regler.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen direkte økonomiske konsekvenser. Det må avsettes ressurser til nødvendig omkoding,
informasjon og implementering.
Innstilling:
1. Rektor vedtar Retningslinjer for bruk av Obligatorisk deltakelse som vurderingsform.
2. Det skal innen 1. mars 2017 gjøres en gjennomgang av dagens bruk av Obligatorisk deltakelse.
Dette for å sikre at praksis er i tråd med retningslinjene før studiestart høste 2017.
3. Studiesjefen gis fullmakt til mindre justeringer av retningslinjene ved behov.
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Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring (NKR)

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011

Teksten som beskriver kvalifikasjonsrammeverket, er oppdatert april 2014.
1

67/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie - 17/01204-33 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie : Alle vedlegg

Innhold
1

Innledning og oppsummering.............................................................................................. 4
1.1 Innledning .................................................................................................................... 4
1.2 Oppsummering av dokumentet .................................................................................... 4
2 Bakgrunn og forutsetninger for det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket .......................... 6
2.1 De europeiske kvalifikasjonsrammeverkene – EQF og Bologna................................. 6
2.2 Definisjon av hva kvalifikasjonsrammeverk er ............................................................ 7
2.3 Formål med kvalifikasjonsrammeverk ......................................................................... 7
2.4 Hva er et nasjonalt rammeverk, og hvilke metoder brukes i beskrivelsen?................... 8
2.5 Navn på det norske kvalifikasjonsrammeverket........................................................... 8
2.6 Hvem er kvalifikasjonsrammeverket til for? ................................................................ 9
2.7 Norges forutsetninger for å lage et rammeverk ............................................................ 9
2.8 Rammeverket skal beskrive det norske systemet ....................................................... 10
2.9 Forholdet til EUs direktiv om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner .......................... 10
3 Prosessene med utarbeidelse av Bologna-rammeverket og EQF samt henvisning til de to
rammeverkene .......................................................................................................................... 10
3.1 Utarbeidelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk .................................................. 10
3.2 Oppfølging av høringsprosessen ................................................................................ 11
3.3 Arbeid med henvisning og selvsertifisering ............................................................... 12
4 Kvalifikasjonsrammeverkets oppbygging (overordnet)..................................................... 13
4.1 Rammeverkdokumentets elementer ........................................................................... 13
4.2 Nærmere om nivåstruktur .......................................................................................... 13
4.3 Nærmere om nivåene 4, 5 og 6 .................................................................................. 15
5 Nivåbeskrivelsene ............................................................................................................. 16
5.1 Beskrivelsen av nivåene i NKR i form av kunnskap, ferdigheter og generell
kompetanse ........................................................................................................................... 16
5.2 Progresjon i NKR ...................................................................................................... 16
5.3 Tabelloppstilling av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket (NKR)....................... 18
6 Innplassering av kvalifikasjoner ........................................................................................ 26
6.1 Innplassering i kvalifikasjonsrammverket.................................................................. 26
6.2 Innplassering av delkvalifikasjoner i rammen ............................................................ 26
6.3 Innplassering av nye kvalifikasjoner/kompetanser som ikke i dag er del av det
offentlige utdanningssystemet .............................................................................................. 26
6.4 Hovedmønster for innplassering av utdanninger i kvalifikasjonsrammeverket ........... 27
6.5 Direkte kobling til EQF og Bologna-rammeverket .................................................... 28
7 Kvalitetssikring av NKR ................................................................................................... 28
8 Broer til livslang læring og realkompetanse ...................................................................... 29
9 Rettslig stilling og konsekvenser, ...................................................................................... 31
10
Implementering og forvaltningsmessig ansvar, administrative og økonomiske
konsekvenser ............................................................................................................................ 32
10.1 Implementering og forvaltningsmessig ansvar ........................................................... 32
10.2 Administrative og økonomiske konsekvenser............................................................ 32
Vedlegg 1.................................................................................................................................. 33
Kriterier og prosedyrer for å henvise nasjonale kvalifikasjonsnivåer til EQF ......................... 33
Kriterier for selvsertifisering av kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning inn mot
Bologna-rammeverket .......................................................................................................... 34
Vedlegg 2.................................................................................................................................. 35
Begreper/terminologi ............................................................................................................ 35
Vedlegg 3.................................................................................................................................. 40
European Qualifications Framework – level descriptors ...................................................... 40

2

67/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie - 17/01204-33 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie : Alle vedlegg

Vedlegg 4.................................................................................................................................. 42
Bergen-kommunikeet i Bologna-prosessen (avsnitt om kvalifikasjonsrammeverk) .............. 42
Vedlegg 5
Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre etter
stigende
nivå………………………………………………………………………………………...43

3

67/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie - 17/01204-33 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie : Alle vedlegg

1 Innledning og oppsummering
1.1 Innledning

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) ble fastsatt av departementet
15. desember 2011. Se tabelloppstilling av NKR side 18-25.
Teksten som beskriver kvalifikasjonsrammeverket, er oppdatert i april 2014.
Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring tar utgangspunkt i dagens norske
utdanningssystem og skal beskrive det uten å endre det.
Målet med arbeidet med kvalifikasjonsrammeverk er å gjøre utdanningssystemene mer
forståelige både nasjonalt og internasjonalt, legge til rette for å øke mobiliteten innenfor og
mellom landene, bidra til fleksible læringsveier og dermed styrke livslang læring.
Kvalifikasjonsrammeverket er en nyskaping i Norge og vil være under utvikling i lang tid.
Det implementeres først og fremst i utdanningssektoren, men læringsutbyttebeskrivelsene er
også relevante for arbeidslivet og frivillig sektor. Selv om læringsutbyttebeskrivelsene i
kvalifikasjonsrammeverket tar utgangspunkt i nivåene i utdanningssystemet, er de også
utformet for å kunne tjene som beskrivelser for kvalifikasjoner som oppnås på annen måte.
Kvalifikasjonsrammeverket skal derigjennom spille en viktig rolle i arbeidet med å fremme
livslang læring. Blant annet vil det gi bedre holdepunkter for verdsetting av realkompetanse.

Fra starten av er det bare kvalifikasjoner oppnådd gjennom det formelle utdanningssystemet
som er innplassert i rammeverket. Departementet mener at kvalifikasjonsrammeverket bør
åpnes ytterligere for kvalifikasjoner/kompetanser som i dag ikke er en del av det offentlige
utdanningssystemet. Høsten 2013 nedsatte departementet derfor et utvalg som skal utrede og
komme med forslag til hvordan opplæringstilbud utenfor det formelle utdanningssystemet kan
innplasseres i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Utvalget skal avgi endelig innstilling
innen 31. desember 2014.
Nivåene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal henvises til nivåene i det europeiske
kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF) i løpet av 2014.
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk er utviklet i et eget prosjekt, i nær kontakt med berørte
interessegrupper innenfor arbeidsliv, utdanning og frivillig sektor. Departementet legger vekt
på at det nære samarbeidet videreføres når rammeverket implementeres og utvikles.

1.2 Oppsummering av dokumentet

I kapittel 2 beskrives bakgrunn og forutsetninger for arbeidet med NKR, som er en nasjonal
videreføring av to internasjonale prosesser, utarbeidelsen av et europeisk
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) i EU og utarbeidelsen av et
kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning i Bologna-prosessen, som omfatter 47
europeiske land. De fleste landene i Europa har derfor enten allerede utarbeidet, eller er i
ferd med å utarbeide, kvalifikasjonsrammeverk for sine utdanningssystemer.
Kapitlet behandler videre formålet med kvalifikasjonsrammeverket og hvordan det kan brukes.
Det norske rammeverket får betegnelsen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring (NKR).
Det grunnleggende elementet i et kvalifikasjonsrammeverk er at kvalifikasjonene beskrives
gjennom læringsutbytte og ikke gjennom innsatsfaktorer. Målet er at læringsutbyttet for de
enkelte kvalifikasjonene er beskrevet på en slik måte at det er enkelt å se sammenhengen
4
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mellom dem, og dermed også de faktiske forskjellene i læringsutbytte mellom de ulike
nivåene og veiene gjennom utdanningssystemet.
I kapittel 3 omtales arbeidet med utvikling av NKR, samt den etterfølgende prosessen med å
knytte det opp til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF) og det
europeiske kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning (Bologna-rammeverket). Kapitlet
omtaler også konsultasjonsprosessen med berørte organisasjoner og institusjoner.
Kapittel 4 beskriver hvordan rammeverket er bygget opp. Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (NKR) har syv nivåer som inkluderer de kvalifikasjonene
som finnes i det formelle norske utdanningssystemet. For å ivareta en parallellitet til EQF,
starter nummereringen på nivå 2. Det er derfor ingen beskrivelser eller innplasserte
kvalifikasjoner på nivå 1. NKR inneholder følgende nivåer:
- nivå 2: fullført grunnskole
- nivå 3: grunnkompetanse VGO (kompetansebevis for deler av videregående
opplæring)
- nivå 4: fullført videregående opplæring
- nivå 5: fagskole
- nivå 6: bachelorgrad m.v. (1. syklus av høyere utdanning)
- nivå 7: mastergrad m.v. (2. syklus)
- nivå 8: ph.d. m.v. (3.syklus)
Kapitlet viser også hvordan nivåene 4, 5 og 6 er utformet, for å gi en best mulig beskrivelse av
variasjonen i kvalifikasjoner innenfor disse nivåene.
Kapittel 5 gjengir selve NKR og omtaler nærmere hvordan hvert nivå er beskrevet gjennom
læringsutbyttebeskrivelser av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kunnskap er
forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper og prosedyrer innenfor fag, fagområder
og/eller yrker/yrkesfelt eller bransjer. Under ferdigheter beskrives evnen til å anvende
kunnskap for å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive,
praktiske, kreative og kommunikative. Med generell kompetanse forstås evnen til å anvende
kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne,
ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.
I kapittel 6 drøftes hvordan kvalifikasjoner kan innplasseres i NKR. Ved etableringen av
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring ble alle offentlig godkjente
kvalifikasjoner innplassert i rammeverket, uavhengig av om tilbyder er offentlig eller privat.
Fagskoler av 1 ½ års varighet blir imidlertid gjort til gjenstand for en egen vurdering i
NOKUTs regi. I kapitlet omtales også hvordan det vil bli arbeidet videre med innplassering av
delkvalifikasjoner, og kvalifikasjoner/ kompetanser som i dag ikke er del av det offentlige
utdanningssystemet.
Kapittel 7 beskriver prinsipper for kvalitetssikring av NKR. Disse skal fullt ut reflektere
kvalifikasjonsrammeverkets offisielle karakter.
I kapittel 8 omtales kvalifikasjonsrammeverkets relevans i arbeidet med livslang læring. Et
viktig perspektiv i arbeidet med å utvikle nasjonale kvalifikasjonsrammeverk er at det bidrar
til synliggjøring og verdsetting av all læring som skjer gjennom livet, uansett på hvilke
arenaer læringen skjer. Læringsutbyttebeskrivelsene vil derfor kunne utvikles til et godt
redskap for realkompetansevurdering.
Kapittel 9 tar for seg kvalifikasjonsrammeverkets rettslige stilling. EQF-rekommandasjonen
ble innlemmet i EØS-avtalen 17. mars 2009. Rekommandasjonen henstiller de deltakende
landene om å knytte de nasjonale kvalifikasjonssystemene til EQF, og til at alle nye
5
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kvalifikasjonsbevis, vitnemål og Europassdokumenter inneholder en klar henvisning til EQF,
via nasjonale kvalifikasjonssystemer. Departementet tar sikte på å forskriftsfeste det
nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring samt henvisningen til EQF.
I kapittel 10 omtales administrative og økonomiske konsekvenser av arbeidet med
implementering av NKR.

2 Bakgrunn og forutsetninger for det nasjonale
kvalifikasjonsrammeverket
2.1 De europeiske kvalifikasjonsrammeverkene – EQF og Bologna

Arbeidet med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring er en nasjonal
videreføring av to internasjonale prosesser, EQF-prosessen og Bologna-prosessen.

EQF-prosessen
EUs organer vedtok rekommandasjonen om et europeisk kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring (European Qualifications Framework - EQF) i februar 2008. Den trådte i kraft
28. april samme år. Norge forpliktet seg til å følge den opp da EØS-komiteen den 17. mars
2009 vedtok å innlemme den i EØS-avtalens protokoll 31. EQF beskriver
kvalifikasjonsnivåer på europeisk nivå i form av læringsutbytte og er et verktøy for å kunne
sammenligne ulike lands utdanningssystemer med hverandre. EQF har ikke som målsetning å
harmonisere utdanningssystemene i deltakerlandene, men å gjøre det lettere å lese, forstå og
sammenligne systemene.
EQF omfatter allmennutdanning, yrkesopplæring, høyere utdanning og voksenopplæring. Det
har åtte nivåer og dekker hele spennet av kvalifikasjoner, fra grunnskole til doktorgrad. Hvert
nivå kan i prinsippet nås via ulike utdannings- og karriereveier.
Læringsutbyttebeskrivelsene i EQF er uttrykt i kunnskap, ferdigheter og kompetanse. EQF er
nærmere beskrevet senere i dokumentet, og også inntatt i Vedlegg 3.
Bologna-prosessen
I Bologna-prosessen, som gjelder samarbeid om høyere utdanning mellom 47 land i Europa,
ble det vedtatt et overordnet kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning på ministermøtet
i Bergen i 2005. Dette vedtaket bygget på Berlin-kommunikéet fra 2003 hvor medlemslandene ble oppfordret til å utarbeide nasjonale kvalifikasjonsrammeverk. Det overordnede
rammeverket består av læringsutbyttebeskrivelser for de tre hovednivåene i høyere utdanning,
dvs. bachelor-, master- og ph.d.-nivåene, ofte også kalt første, andre og tredje syklys for å
unngå språkproblemer i omtalen av landenes navn på grader. Det åpner også for at landene
kan ha såkalte delkvalifikasjoner (”intermediate qualifications”) innenfor hvert av de tre
hovednivåene. I kommunikéet fra møtet forpliktet ministrene fra de deltagende landene seg til
å utarbeide og innføre nasjonale kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning i sine
respektive land og til å selvsertifisere dem inn mot det overordnede europeiske rammeverket
for høyere utdanning (Bologna-rammeverket, ofte forkortet EHEA-QF). Bologna-vedtaket er
inntatt i vedlegg 4.
Norge startet arbeidet med vurdering av et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere
utdanning etter ministermøtet i Berlin i 2003. Hjemmel for å innføre et rammeverket ble
inntatt i universitets- og høyskoleloven i 2005, og arbeidet med utforming av et
kvalifikasjonsrammeverk for norsk høyere utdanning ble igangsatt senere samme år. En
rapport med et forslag til rammeverk med nasjonale læringsutbyttebeskrivelser for de tre
nivåene i høyere utdanning ble lagt frem i april 2007 og deretter sendt på høring. Forslaget ble
6
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deretter justert og drøftet videre med sektoren. Kvalifikasjons- rammeverket for høyere
utdanning ble fastsatt i mars 2009. Jf. også kapittel 3.1.
Kunnskapsdepartementet igangsatte høsten 2006 et arbeid med sikte på å utrede etablering av
et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for alle nivåer. Det ble parallelt igangsatt en
konsultasjonsprosess, ved etablering av en bredt sammensatt referansegruppe.
Utredningsarbeidet fikk frist til utløpet av 2008. En midtveisrapport forelå ved utløpet av
2007. I løpet av utredningsprosessen ble også arbeid med å utvikle læringsutbyttebeskrivelser
for fag- og yrkeskompetanse påbegynt. Et innledende arbeid ble også igangsatt for
fagskolenivået.
Denne første prosjektgruppen la frem sin endelige rapport i februar 2009. Den dannet så
grunnlag for diskusjon, blant annet med referansegruppen, om videre strategi for arbeidet.
Rapporten har dannet et sentralt grunnlag for det videre arbeidet.
På bakgrunn av den internasjonale utvikling, der det ble stadig mer klart at de andre
europeiske landene i EØS-området ville lage nasjonale kvalifikasjonsrammeverk som
grunnlag for å etablere henvisning fra sine nasjonale systemer til EQF, ble det i september
2009 besluttet at det skulle utarbeides et forslag til et helhetlig nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk også i Norge, og at dette skulle danne grunnlag for henvisning av de norske
kvalifikasjonsnivåene til EQF. Arbeidet med kvalifikasjonsrammeverket skulle bygge på de
igangsatte arbeidene med rammeverk for de ulike utdanningsnivåene (delrammeverk), og på
egne utredninger der slikt arbeid ennå ikke var igangsatt. Arbeidet skulle videre skje i kontakt
med faglige og organisasjonsmessige interesser, samt den etablerte referansegruppen.
Det foreliggende dokument er resultat av denne prosessen.

2.2 Definisjon av hva kvalifikasjonsrammeverk er

I rekommandasjonen om EQF er nasjonale kvalifikasjonsrammeverk definert på følgende
måte:
”National qualifications framework means an instrument for the classification of
qualifications according to a set of criteria for specified levels of learning achieved, which
aims to integrate and coordinate national qualifications subsystems and improve the
transparency, access, progression and quality of qualifications in relation to the labour
market and civil society.”
Departementet har lagt en tilsvarende forståelse til grunn, formulert som følger:

”Et kvalifikasjonsrammeverk er en samlet, systematisk og nivådelt beskrivelse av formelle
kvalifikasjoner som kan oppnås innenfor et utdanningssystem.
Rammeverket er en systematisk beskrivelse av nivå og oppnådd kompetanse for nivåene i
det norske utdanningssystemet. Nasjonale kvalifikasjonsrammeverk er basert på nasjonens
utdanningssystem, viser nivå og progresjon og sammenheng til arbeidsliv og samfunnsliv.”
Se opplisting av den terminologi som brukes i vedlegg 2.

2.3 Formål med kvalifikasjonsrammeverk

EU fremhever tre viktige formål med etableringen av EQF:
 fremme – eller redusere hindringer for – mobilitet mellom land gjennom likelydende
beskrivelse av kvalifikasjoner og definisjoner av nivåer
 styrke mulighetene for livslang læring i landene, blant annet ved å bidra til
koordinering av de ulike delene av utdanningssystemene, unngå blindveier i systemet,
og etablere gode ordninger for vurdering, dokumentasjon og formell anerkjennelse av
7
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kvalifikasjoner oppnådd utenfor det formelle utdanningssystemet
bidra til økt kvalitet i nasjonale utdanningssystemer, blant annet ved at landene
stimuleres til å etablere gode systemer for kvalitetssikring

2.4 Hva er et nasjonalt rammeverk, og hvilke metoder brukes i
beskrivelsen?

Det grunnleggende elementet i et kvalifikasjonsrammeverk er at kvalifikasjonene beskrives
gjennom læringsutbytte og ikke gjennom innsatsfaktorer. Det er hva kandidaten kan ved endt
læringsprosess som beskrives, og ikke hva vedkommende har måttet gjøre for å komme dit.
Målet er at læringsutbyttet for de enkelte kvalifikasjonene er beskrevet på en slik måte at det
er enkelt å se sammenhengen mellom de ulike kvalifikasjonene, og dermed også de faktiske
forskjellene i læringsutbytte mellom de ulike nivåene og de ulike veiene gjennom
utdanningssystemet.
Læringsutbyttebeskrivelsene skal derfor vise progresjonen i systemet. Dette uttrykkes
gjennom bruk av verb som viser stigende grad av kunnskap og forståelse, ferdighetsnivå og
generelt kompetansenivå. Et eksempel på dette er at kunnskap kan beskrives med ”å kjenne
til” – ”ha kunnskap om” – ha innsikt i” – som danner en stigende orden. Det er videre et
prinsipp at nivåene beskrives aktivt og selvstendig, og det unngås sammenligning med
nivåer under og over. Kunnskap, ferdighet eller generell kompetanse som er beskrevet på ett
nivå, beskrives ikke på nytt på det neste, med mindre den utvikles videre. Beskrivelsene
konsentreres om det kandidaten er i stand til og settes ikke i forhold til hva vedkommende
ikke kan eller ikke behersker.
Nivåbeskrivelsene har som mål å beskrive hvilke kunnskap, ferdigheter og generell
kompetanse det kan forventes at alle kandidater som har fullført utdanning på det aktuelle
nivå skal inneha, uavhengig av fagområdet utdanningen er tatt innenfor.
Formålet med kvalifikasjonsrammeverket kan bl.a. sies å være følgende:
• dreie oppmerksomheten fra undervisning til læring – fra innsatsfaktorer til
læringsutbytte
• lette planleggingen av utdanningsløp for den enkelte
• beskrive de faktiske forskjellene i læringsutbytte mellom de ulike nivåene
• legge til rette for livslang læring
• gjøre kvalifikasjonene mer forståelige for arbeidslivet og samfunnet generelt, og
klargjøre hva slags overordnede kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse den
enkelte kandidat egentlig har
• lette godkjenningen av kvalifikasjoner over landegrensene
• sikre bedre utnyttelse av kompetanse for både den enkelte og samfunnet
Kvalifikasjonsrammeverk ventes å få stor betydning som verktøy for å gjøre
utdanningssystemene mer forståelige både nasjonalt og internasjonalt, øke mobiliteten
innenfor og mellom landene, bidra til fleksible læringsveier og dermed styrke livslang
læring.

2.5 Navn på det norske kvalifikasjonsrammeverket

Det norske kvalifikasjonsrammeverket får betegnelsen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring (NKR). På engelsk erstattes” Nasjonalt” med ”Norwegian”, forkortet NQF.
Dette reflekterer direkte navnet på det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang
læring (EQF) og harmonerer også med begrepsbruken som allerede er tatt i bruk i
kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Det at kvalifikasjonsrammeverket gjelder
”for livslang læring”, betyr at rammeverket beskriver kvalifikasjoner på alle nivåer, og at det
skal fremme verdsetting av kvalifikasjoner gjennom hele livet (livslang) og på alle arenaer
8
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(livsvid). Se mer om dette i kap. 8 Broer til livslang læring og realkompetanse.

2.6 Hvem er kvalifikasjonsrammeverket til for?

Kvalifikasjonsrammeverk er især til for arbeidsgivere og arbeidstakere og alle som vil søke
utdanning eller er under utdanning. Det ligger imidlertid ulike behov og interesser bak
utviklingen av kvalifikasjonsrammeverkene i de forskjellige landene. I et land som Sør-Afrika
har metodikken vært nyttig for å bygge opp et helhetlig utdanningssystem med felles
prinsipper og gode innbyrdes sammenhenger. I andre land med en kompleks struktur, som for
eksempel Irland, har det vist seg som et hensiktsmessig verktøy for nødvendig forenkling og
klargjøring. Det norske utdanningssystemet har lange tradisjoner, er enkelt og oversiktlig og
har relativt nylig gjennomgått endringer som innebærer klarere sammenhenger og
forenklinger. NKR er derfor ikke utviklet med sikte på systemreformer.
For Norge er det viktigste formålet på kort sikt bedret kommunikasjon. NKR er en ny måte å
beskrive vårt etablerte utdanningssystem på, og det byr i seg selv på flere fordeler: For det
første gir det for første gang en overordnet beskrivelse av hva eleven/lærlingen/kandidaten på
de ulike nivåene forventes å kunne etter fullført utdanning. For det annet beskriver det
systemets indre sammenheng på en ny måte, noe som igjen vil legge til rette for bedre
utdannings- og karriereveiledning. For det tredje får vi en beskrivelse som muliggjør
sammenligninger med kvalifikasjoner fra andre land, via EQF og Bologna-rammeverket. For
det fjerde legger beskrivelsene grunnlag for bedre kommunikasjon med arbeidslivet og
muligheter for verdsetting av kompetanse.
Kvalifikasjonsrammeverket vil dermed kunne gi merverdi for mange grupper:
 for elever, lærlinger ogstudenter
 for arbeidstakere og andre voksne med erfaring og kompetanse ervervet utenfor
utdanningssystemet
 for arbeidslivet som vil få en tilleggsinformasjon om hva ulike utdanninger tilfører av
kompetanse
 og for allmennheten som får bedre oversikt over sammenhengen og målene i
utdanningssystemet

2.7 Norges forutsetninger for å lage et rammeverk

Innenfor grunnopplæringen (grunnskole og videregående opplæring) bygger læreplanene
allerede på prinsippet om å beskrive læringsutbytte. Innenfor høyere utdanning har dette
tidligere ikke vært tilfelle..At alle fag- og studieplaner skal beskrives ved hjelp av
læringsutbytte, er en pedagogisk endring for universitetene og høyskolene som kom med
innføringen av kvalifikasjonsrammeverket. En dreining fra vektlegging av innsatsfaktorer til
læringsutbytte eret nødvendig og ønsket resultat av arbeidet med rammeverket.
Universitetene og høyskolene hadde frist ut 2012 med å utarbeide læringsutbyttebeskrivelser
for alle studier, fag og emner. For fagskolene har det tidligere heller ikke vært noe krav om å
beskrive læringsutbyttet. Fra høsten 2014 må imidlertid søknader om godkjenning av ny
fagskoleutdanning inneholde læringsutbyttebeskrivelser.

Selv om det gjenstår utfordringer ved mange institusjoner, har det norske utdanningssystemet
kommet godt i gang med innføringen av læringsutbyttebeskrivelser. I tillegg har vi et enklere
og mer oversiktlig utdanningssystem enn de fleste andre land. Generelt sett er derfor
forutsetningene for å etablere et kvalifikasjonsrammeverk tilfredsstillende i Norge.
Kompetanse som oppnås utenfor det formelle utdanningssystemet, tilegnet gjennom formell,
ikke-formell eller uformell læring (realkompetanse), kan dessuten bli vurdert opp i mot
gjeldende læreplaner, rammeplaner og studieplaner. Rett til realkompetansevurdering er
regulert i opplæringslova, fagskoleloven og universitets- og høyskoleloven. Enkeltindividers
realkompetanse i fag kan ikke innplasseres direkte i NKR, men vil kunne gi et kortere
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opplæringsløp mot et godkjent vitnemål som deretter kan innplasseres i NKR.

2.8 Rammeverket skal beskrive det norske systemet

Utgangspunktet for Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk er at det skal passe i norsk
sammenheng og ta utgangspunkt i det norske utdanningssystemet.
Kvalifikasjonsrammeverket er ikke utviklet med systemreformer som formål.
Innenfor høyere utdanning innplasseres kvalifikasjonene som inngår i det gjeldende
gradssystemet. Følgelig er for eksempel spesialistutdanningene og videreutdanningene
innenfor helsefagene utelatt. Gradene fra før Kvalitetsreformen er heller ikke innplassert.
Kvalifikasjonsrammeverket omfatter formelle kvalifikasjoner som gis i dagens
utdanningssystem. Det er her viktig å understreke rammeverkets offisielle karakter og krav
til kvalitetssikring (jf. kap. 7 og vedlegg 1: Kriterier og prosedyrer for å henvise nasjonale
kvalifikasjonsnivåer til EQF).

Forholdet til EUs direktiv om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner Direktiv

2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner skal gjøre det enklere for en person i
en EØS/EU-stat å utøve et lovregulert yrke i en annen EØS/EU-stat, slik at han eller hun
ikke blir diskriminert i forhold til landets egne borgere. Et regulert yrke etter direktivet er et
yrke der myndighetene har stilt krav til kvalifikasjoner for utøvelsen av det i lov eller
forskrift. Direktivet er endret ved direktiv 2013/55/EU. Dette direktivet skal modernisere og
forenkle godkjenningsprosedyrene. EQF er nevnt i fortalen til direktivet. Videre skal
eventuelle felles utdanningsprogram som direktivet åpner for, baseres på nivåene i EQF.

3 Prosessene med utarbeidelse av Bologna-rammeverket
og EQF, samt henvisning til de to rammeverkene

Arbeidet med oppfølging av EQF i Norge faller i to hovedfaser: Utarbeidelse av et helhetlig
nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, og dernest henvisning av nivåene i dette til nivåene i
EQF. Begge arbeider er lagt opp som inkluderende prosesser for å sikre medvirkning fra
berørte parter, institusjoner og organisasjoner. Arbeidet med å utarbeide et overgripende
nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning ble som nevnt igangsatt basert på
vedtakene på ministermøtene i Bologna-prosessen i Berlin i 2003 og i Bergen i 2005. Det
utgjør nå de tre øverste nivåene i NKR.

3.1 Utarbeidelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

I desember 2005 nedsatte departementet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra
Kunnskapsdepartementets Universitets- og høyskoleavdelingen, Nasjonalt organ for kvalitet
i utdanningen (NOKUT), Universitets- og høgskolerådet (UHR) og studentorganisasjonene,
med oppgave å vurdere behovet for et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere
utdanning, hvilken betydning det vil ha og hvordan det bør utformes. I tillegg ble det nedsatt
en referansegruppe med bredere deltagelse, herunder representanter fra de høyere
utdanningsinstitusjonene, fagskolene, de videregående skolene, Voksenopplæringsforbundet,
VOX, Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH), partene i arbeidslivet,
Utdanningsforbundet, Forskerforbundet, Senter for internasjonalisering av høgre utdanning
(SIU) og Nærings- og handelsdepartementet.

Arbeidsgruppens rapport inneholder et konkret forslag til kvalifikasjonsrammeverk, det vil si
nivåbeskrivelser for de tre nivåene i høyere utdanning. Arbeidsgruppens rapport ble sendt på
en bred høring i sektoren. I all hovedsak var høringsinstansene positive til innføring av
kvalifikasjonsrammeverk. Flertallet av høringsinstansene understreket viktigheten av å skynde
seg langsomt og av at det settes av ressurser til arbeidet. Flertallet var også positive til at UHR
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får en sterk rolle i den videre utviklingen av rammeverket, og da særlig gjennom sine fag- og
profesjonsråd.
På grunnlag av høringsrunden fastsatte Kunnskapsdepartementet i mars 2009 kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. I tillegg ble forslag til læringsutbyttebeskrivelser for
graden høgskolekandidat sendt på høring i november 2009, og de ble gjennomgående vel
mottatt av høringsinstansene. Det er bred enighet om de beskrivelsene man er kommet frem til
på disse nivåene. Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning er inntatt i de tre øverste
nivåene i NKR.
Arbeidet inn mot de øvrige nivåene i kvalifikasjonsrammeverket, som ble startet i 2006, ble
intensivert da EU vedtok EQF i 2008. Det ble da nedsatt en ny referansegruppe med
deltagelse fra de fleste organisasjoner og institusjoner som hadde vært med under
behandlingen av kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Frem til fastsettelsen av
NKR i desember 2011 skjedde arbeidet i kontakt med denne referansegruppen1. Fra høsten
2009 hadde arbeidet som mandat å foreslå et helhetlig nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

3.2 Oppfølging av høringsprosessen

Et forslag til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk var på høring våren 2011. Det kom inn 85
høringsuttalelser. Kvalifikasjonsrammeverket ble justert i lys av høringen. Noen
hovedpunkter omtales her.
Det var bred støtte i høringen til å fastsette et kvalifikasjonsrammeverk, men mange pekte på
behovet for justeringer etter hvert som man vinner erfaringer. Departementet er enig i at et
slikt rammeverk må være gjenstand for evaluering og nødvendig justering, men antar at det
bør høstes erfaringer først. Dette er beskrevet nærmere i dokumentet.
Et hovedspørsmål i høringen var forholdet til kvalifikasjoner/kompetanse som ikke er del av
utdanningssystemet. Departementet var enig i at det er behov for å synliggjøre at
utdanningssystemet i dag er åpent for nye kvalifikasjoner. Dette blir nå utredet i det
departementsoppnevnte utvalget som skal utrede og komme med forslag til hvordan
opplæringstilbud utenfor det formelle utdanningssystemet kan innplasseres i det nasjonale
kvalifikasjonsrammeverket.
Mange ønsket det livslange læringsperspektivet sterkere vektlagt. Dette er innarbeidet
gjennom endringer i kapittel 8.
Følgende organisasjoner/institusjoner har deltatt i referansegruppen: Landsorganisasjonen i Norge,
Næringslivets Hovedorganisasjon, KS, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon,

1

Arbeidsgiverforeningen Spekter, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Unio, Akademikerne, NOKUT,
Vox, Universitets- og høgskolerådet, Nettverket for private høgskoler, Fylkesutdanningssjefenes
kontaktutvalg, Kristne Friskolers Forbund, Elevorganisasjonen, Norsk Studentunion, Studentenes
Landsforbund (disse to ble erstattet av Norsk studentorganisasjon ved sammenslåingen), ANSA,
Voksenopplæringsforbundet, Norsk Forbund for Fjernundervisning, Rådet for fylkeskommunale
fagskoler, Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), Norsk industri (fra 2010), Utdanningsdirektoratet
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Det var mange synspunkter på antall nivåer, og det ble fremmet forslag om å innarbeide nye
nivåer under grunnskolenivået. Det var også synspunkter på grunnkompetansenivået og på
fagskoleinndelingen. Departementet opprettholdt forslaget om syv nivåer, se bl.a. kapitlene 4
- 6, men har valgt å starte nummereringen på nivå 2 for å ivareta ønsket om bedre
parallellitet til nivåene i EQF.
Et klart flertall av høringsinstansene støttet forslaget om to sett læringsutbyttebeskrivelser på
nivå 4. Dette forslaget er derfor videreført.
Mange kommenterte nivåbeskrivelsene i rammeverket og etterlyste bedre progresjon og indre
sammenheng. En del instanser kom med konkrete forslag til justerte beskrivelser.
Beskrivelsene på nivå 2 til 5 er gjennomgått på ny og justert i lys av forslagene.
Departementet har også søkt å gruppere beskrivelsene på en måte som bedre klargjør den
indre sammenhengen, se vedlegg 5.
Høringsuttalelsene inneholdt også redaksjonelle forslag som er vurdert i sammenheng med en
endelig gjennomgang av dette dokumentet. NKR-dokumentet er oppdatert språklig i tråd med
dokumentets endrede status.

3.3 Arbeid med henvisning og selvsertifisering

EQF-rekommandasjonen anbefaler landene å etablere forbindelser mellom deres nasjonale
kvalifikasjonssystemer og EQF innen 2010, spesielt ved å henvise (reference)– på en
transparent måte – sine kvalifikasjonsnivåer til nivåene i EQF. Prosessen i de fleste land er
forsinket i forhold til målet om 2010. Landene ble videre anbefalt å etablere et nasjonalt
koordineringspunkt.

Nasjonalt kontaktpunkt for EQF (NCP)
I juni 2010 ble det etablert et nasjonalt kontaktpunkt i NOKUT som skal ivareta rollen som
NCP. Det nasjonale kontaktpunktet skal støtte og bidra til kvalitet og gjennomsiktighet i
forbindelsen mellom det nasjonale og Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang
læring, samt veilede og informere om det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. I tillegg skal
NCP spille en sentral rolle i prosessen med å etablere henvisninger mellom nivåene i det
nasjonale (NKR) og det europeiske rammeverket (EQF). I Norge er hovedansvaret for selve
henvisningsprosessen lagt til departementet. NOKUT er nå nasjonalt kontaktpunkt for
kvalifikasjonsrammeverket.
Selvsertifisering innenfor Bologna-prosessen
Innenfor Bologna-prosessen ble det sett behov for å innføre et system med sertifisering av de
ulike nasjonale kvalifikasjonsrammeverkene på europeisk nivå. Det betyr at det på europeisk
nivå gis en godkjenning av at de enkelte nasjonale kvalifikasjonsrammeverkene for høyere
utdanning korresponderer, eller i alle fall kommuniserer, med det overordnede europeiske
rammeverket for høyere utdanning. Bologna-prosessens organer mente det ville føre for langt
å gi et europeisk organ eller en gruppe i oppgave å sertifisere alle de nasjonale rammeverkene,
og følgelig ble det valgt å innføre et system med selvsertifisering, dvs. at landene selv går sine
kvalifikasjonsrammeverk etter i sømmene for å godtgjøre at de stemmer overens med det
overordnede europeiske rammeverket for høyere utdanning. Det er utarbeidet retningslinjer
for slik selvsertifisering, se vedlegg 1.
Det opprinnelige tidsaspektet for selvsertifisering var at alle lands nasjonale kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning skulle være ferdig selvsertifisert innen 2010. Grunnet bl.a. at
innføringen av de nasjonale rammeverkene tar lengre tid enn først antatt, har denne fristen
blitt forskjøvet. Alle land skal nå ha ferdigstilt selvsertifiseringen innen 2012.
Det er vedtatt innenfor både Bologna-prosessen og EU-systemet at en selvsertifisering etter
Bologna-retningslinjene vil være gyldig som henvisningsprosess av den høyere
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utdanningsdelen av kvalifikasjonsrammeverket innenfor EU-systemet og vice versa. Dette har
trolig bidratt noe til at enkelte land har valgt å vente med selvsertifiseringen i Bolognaprosessen. Landene som har valgt å utarbeide kvalifikasjonsrammeverk for hele
utdanningsløpet, dvs. hele EU/EØS-området, har i mange tilfeller valgt å avvente prosessen
med selvsertifisering til hele rammeverket kan henvises etter retningslinjene i EQFrekommandasjonen.
Gjennomføringen av henvisningsprosessen
Henvisningsprosessen startet opp i februar 2011 på grunnlag av forslag til
kvalifikasjonsrammeverk. Ansvaret for å samordne prosessen ble lagt til en arbeidsgruppe
(henvisningsgruppen) under NKR- prosjektet i departementet. Gruppen utarbeidet også
forslag til den norske selvsertifiseringsrapporten. Gruppen hadde representanter fra
myndighetene og berørte parter, samt nasjonale og internasjonale eksperter.
Henvisningsgruppen startet arbeidet med en oppstartskonferanse der alle berørte parter var
representert. Formålet var å klargjøre prosessen og målene med henvisningen.
Våren 2011 fikk Universitetet i Oslo i oppdrag å gjøre en teknisk gjennomgang av
læringsutbyttebeskrivelsene i det norske kvalifikasjonsrammeverket, sammenholdt med dem i
EQF. Rapporten fra den tekniske gjennomgangen ble drøftet på en høringskonferanse i juni
2011 og er, sammen med høringsuttalelsene til NKR-dokumentet, utgangspunktet for den
nasjonale henvisningsrapporten som ble utarbeidet av henvisningsgruppen. Formålet med
høringskonferansen var at alle berørte parter skulle få anledning til å gi innspill på hvordan
kvalifikasjonene i NKR kobles opp mot EQF. Universitetet i Oslo har også gjort en teknisk
gjennomgang som grunnlag for selvsertifiseringsrapporten.
Kunnskapsdepartementet vil bygge på denne rapporten i sin henvisning til EQF i EQF
Advisory Group. Formålet med henvisningen er å tydeliggjøre at henvisningsarbeidet
tilfredsstiller de oppsatte internasjonale kriteriene for relatering mellom nasjonale
kvalifikasjonssystemer og EQF.
Kriterier for henvisningsprosessen og selvsertifiseringsprosessen finnes i vedlegg 1.
Henvisningsrapporten ble utarbeidet på engelsk, både av hensyn til deltagelsen av
internasjonale eksperter i arbeidet, og av hensyn til den videre behandling i EQFs
internasjonale organer.

4 Kvalifikasjonsrammeverkets oppbygging (overordnet)
4.1 Rammeverkdokumentets elementer

NKR er et overordnet rammeverk som ikke inneholder fagspesifikke
læringsutbyttebeskrivelser. Disse vil fortsatt finnes i læreplaner, utdanningsplaner,
studieplaner, fagplaner og rammeplaner. Nivåbeskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverket er
tredelt: For hvert nivå beskrives de kunnskapene, ferdighetene og den generelle kompetansen
som skal være nådd på dette nivået. Videre vil det bli beskrevet hvilke grader og titler,
vitnemål, fag-/svennebrev og kompetansebevis som er knyttet til de ulike nivåene.
I vedlegg 2 er det inntatt en oversikt over den terminologi som anvendes i
kvalifikasjonsrammeverket. Det er lagt vekt på å anvende norske begreper som tilsvarer
begrepene som brukes i internasjonale dokumenter, for eksempel i EUs vedtak om EQF.

4.2 Nærmere om nivåstruktur

Antall nivåer
EQF inneholder åtte nivåer, og det overordnede europeiske rammeverket for høyere
13
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utdanning inneholder tre nivåer med mulighet for kvalifikasjonerpå delnivå. Noen land har
lagt EQF-nivåene direkte til grunn for sitt nasjonale rammeverk. Disse rammeverkene er da
direkte koblet til EQF, nivå for nivå. Norge har vurdert dette, men har merket seg at mange
andre land har valgt å beskrive sitt eget system, uavhengig av hvor mange nivåer det har.
Noen av dem har flere, andre færre nivåer enn EQF. Det er tatt utgangspunkt i det norske
utdanningssystemet med tilhørende lovverk ved definering av antall nivåer. På denne måten
vil kvalifikasjonsrammeverket fungere best i en nasjonal kontekst. Forbindelsen mellom det
norske og de to europeiske kvalifikasjonsrammeverkene ivaretas gjennom
henvisningsprosessen og selvsertifiseringsprosessen.
Det norske rammeverket består av syv nivåer. For å lette forståelsen i forhold til EQF, er nivå
1 holdt åpent. Dette nivået er ikke beskrevet, og ingen kvalifikasjoner er innplassert her. Det
nasjonale kvalifikasjonsrammeverket starter derfor med nivå 2, som er fullført grunnskole.
Nivå 3 er grunnkompetanse (kompetansebevis for deler av videregående opplæring), nivå 4 er
fullført videregående opplæring, nivå 5 er fullført fagskoleutdanning, nivå 6 er første syklus i
høyere utdanning (bachelorgrad), nivå 7 er annen syklus i høyere utdanning (mastergrad) og
nivå 8 er doktorgrad (ph.d.). Kvalifikasjonen høgskolekandidatgraden er beskrevet som et
delnivå av nivå 6.
De tre øverste nivåene relaterer seg både til de tre nivåene i det overordnede europeiske
rammeverket for høyere utdanning og til de tre øverste nivåene i EQF.
Prinsipper for nivåinnplassering
Følgende prinsipper er lagt til grunn for nivåinnplassering:
Læringsutbytte framfor utdanningslengde
Ved nivåinnplasseringen har departementet holdt på prinsippet som ligger til grunn for hele
EQF, at det primært er læringsutbyttet for den enkelte kvalifikasjon og ikke
utdanningslengden som det tas utgangspunkt i. Følgelig er kvalifikasjoner både av ulik lengde
og omfang innplassert på samme nivå, der læringsutbyttet fra de ulike kvalifikasjonene er
vurdert som like.
I arbeidet med et kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning ble det tatt som
utgangspunkt at man ønsket et enklest mulig rammeverk med færrest mulig nivåer – man
ønsket å holde seg til de tre hovednivåene. Prinsippet og utgangspunktet var at det skulle
svært tungtveiende grunner til for at man enten skulle utvide antallet nivåer utover de tre
hovednivåene eller utarbeide egne læringsutbyttebeskrivelser for andre kvalifikasjoner. I
utgangspunktet skulle alle kvalifikasjoner i høyere utdanning plasseres inn i ett av de tre
hovednivåene. Resultatet er blitt at på nivå 6 bachelor (1. syklus) f. eks. er bachelorgrader av
ulik lengde plassert inn på det samme nivået, dvs. fireårig bachelorgrad utøvende
kunstutdanning og treårig bachelor, samt fireårig grunnskolelærerutdanning og
faglærerutdanning. Det vil framgå av studieplanene at omfanget av disse gradene er
forskjellig.
Hindre inflasjon i antall nivåer og for høy innplassering
I alle land hvor det har blitt arbeidet med kvalifikasjonsrammeverk, har man sett en iboende
tendens til inflasjon i systemet. Med det menes både en tendens til økning i antallet nivåer
totalt i rammeverket, basert på at miljøer vil argumentere for at deres kvalifikasjon er så ulik
andres at det fordrer et eget nivå, og til at alle vil ønske at egne kvalifikasjoner skal
innplasseres på et så høyt nivå som mulig. Departementet vil understreke at det viktigste er at
en kvalifikasjon er plassert inn på det riktige nivået, ikke et så høyt nivå som mulig. Det er
ikke hensiktsmessig at en kvalifikasjon plasseres inn på et nivå der den ikke hører hjemme, og
at forventningene til kompetansen en kandidat med denne kvalifikasjonen har, f.eks. fra en
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arbeidsgiver, ikke matcher det man får fordi man har urealistiske forestillinger om
læringsutbyttet fra egen kvalifikasjon. Dette vil være skadelig for omdømmet til en
kvalifikasjon. I tillegg vil feil nivåinnplassering skade tilliten til vårt kvalifikasjonsrammeverk og utdanningssystem i utlandet.
Nivåbeskrivelsene skal passe alle fagområder
Læringsutbyttebeskrivelsene for et nivå er generelle og overordnede da de skal passe for alle
kvalifikasjoner på det gitte nivået, uavhengig av fagområde. Følgelig vil det være slik at for
enkelte kvalifikasjoner vil man kunne ha f.eks. kunnskap eller ferdigheter som ligger på et
høyere nivå enn det nivået den samlede kvalifikasjonen er plassert inn på. Det at enkeltelementer av læringsutbyttet ligger på et høyere nivå, behøver ikke bety at kvalifikasjonen
skal plasseres på et høyere nivå, det er det samlede læringsutbyttet som avgjør hvilket nivå
kvalifikasjonen plasseres på. I europeisk sammenheng snakker man her om ”best fit” (best
mulig samsvar), dvs. at man erkjenner at det i flere tilfeller er slik at ikke alle deler av
læringsutbyttet ligger på det samme nivået, men at det samlede læringsutbytte man sitter igjen
med, avgjør at kvalifikasjonen plasseres inn på det gitte nivå.

4.3 Nærmere om nivåene 4, 5 og 6

Parallelle læringsutbyttebeskrivelser på nivå 4
EQF-beskrivelsene er generiske på hvert nivå, med beskrivelser som ikke skiller mellom
studie- eller yrkeskompetanse. Dette er gjort for å inkludere den brede variasjonen i de
europeiske utdanningssystemer. Norsk videregående opplæring er klart strukturert i
studieforberedende og yrkesrettete utdanningsprogram. Departementet har derfor utformet
separate læringsutbyttebeskrivelser for studieforberedende og yrkesrettete kvalifikasjoner.
Læringsutbyttebeskrivelsene er utformet slik at begge er plassert på det samme nivået i det
nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og kan derved henvises til samme EQF-nivå.
To påfølgende læringsutbyttebeskrivelser for fullført og bestått fagskoleutdanning
Norsk fagskole bygger på fullført videregående opplæring, både studieforberedende og
yrkesrettet, eller tilsvarende realkompetanse. Det betyr at fagskoleutdanningene kan bygge på
begge settene av læringsutbyttebeskrivelser fra videregående opplæring.
Departementet har fastsatt to sett læringsutbyttebeskrivelser for fagskoleutdanning, benevnt
fagskole 1 og fagskole 2. Fagskole 2 er utarbeidet med utgangspunkt i toårig fagskoleutdanning, mens fagskole 1 er utarbeidet med utgangspunkt i kortere fagskoleutdanninger.
Beskrivelsene er kumulative og må derfor leses i sammenheng. Det vil si at der det ikke er
nye beskrivelser for fagskole 2, er det fagskole 1-beskrivelsene som legges til grunn. Andre
steder er fagskole 2 et tillegg til fagskole 1.
Begrunnelsen for å foreslå mer enn ett sett med beskrivelser er at det er stor variasjon i
fagskoleutdanningene:
- Det kan tilbys fagskoleutdanninger av ulik lengde: ½ år, 1 år, 1 ½ år og 2 år.
- Noen fagskoleutdanninger er bygd opp som én pluss én-modeller, dvs. at det er gitt
godkjenning for en ettårig utdanning som kan bygges ut til en toårig (f. eks. kunstfag,
maritim utdanning, Frelsesarmeens offisersskole).
- Noen private fagskoler har avslutning og kontinueringsordning for hvert semester.
- Andre fagskoleutdanninger utgjør en udelelig enhet.
I tillegg er det ulikheter mht. om utdanningene går mest i bredden eller dybden på sitt område.
Delnivå første syklus i høyere utdanning
Det overordnede europeiske rammeverket for høyere utdanning ble vedtatt på ministermøtet i
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Bologna-prosessen i Bergen i 2005. Ministrene ble da enige om at kortere grader ikke skal
defineres som et eget kvalifikasjonsnivå i europeisk høyere utdanning, men at landene kan ha
kvalifikasjoner på delnivå, ”intermediate qualifications”, innenfor hvert av de tre hovednivåene (bachelor, master, ph.d.). I kvalifikasjonsrammeverkene vil det derfor kunne være
utdanninger som tilhører et nivå uten å representere fullføring av nivået, en ”intermediate
qualification”. I norsk høyere utdanning representerer høgskolekandidatgraden et eksempel på
et slikt delnivå; utdanningen som gis er på bachelornivå, men representerer ikke fullføring av
nivået. Følgelig representerer høg- skolekandidatgraden et delnivå innenfor bachelornivået
(første syklus) i kvalifikasjons- rammeverket for høyere utdanning og ikke et eget nivå. For
høyere utdanning har departementet vedtatt å holde seg til de tre hovednivåene bachelor
(første syklus), master (annen syklus) og ph.d. (tredje syklus).

5 Nivåbeskrivelsene
5.1 Beskrivelsen av nivåene i NKR i form av kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse

Nivåbeskrivelsene i dette kapittel er i tråd med internasjonale tilrådinger og erfaringer inndelt
i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. EQF bruker begrepet ”kompetanse”. Dette er
et begrep som forstås ulikt fra land til land, og flere land har derfor valgt sin egen betegnelse.
England har for eksempel betegnet dette elementet som ”selvstendighet og ansvarlighet”.
Sverige peker på at ”kompetanse” ikke betyr det samme i Sverige som internasjonalt. I Norge
vil heller ikke ordet ”kompetanse” alene fortelle hva man ønsker å uttrykke med denne
læringsutbyttebeskrivelsen. I arbeidet med å utvikle det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket
for høyere utdanning, valgte man å bruke begrepet ”generell kompetanse” som overskrift for
denne kategorien læringsutbyttebeskrivelser. Generell kompetanse falt best sammen med den
type tverrgående kompetanser som skulle beskrives her. I arbeidet med
læringsutbyttebeskrivelser for grunnskoleopplæringen betegnes dette som uttrykk for
mestring på generelt overordnet nivå og omfatter både kunnskap og ferdigheter. Siden begrepet
generell kompetanse allerede er innarbeidet og synes å være meningsfylt også for andre
opplærings- og utdanningsnivåer, er begrepet anvendt også for hele det nasjonale
kvalifikasjonsrammeverket.
De læringsutbyttebeskrivelsene som brukes, kan oppsummeres som følger:
Kunnskap: Kunnskap er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper og prosedyrer
innenfor fag, fagområder og/eller yrker.
Ferdigheter: Evne til å anvende kunnskap for å løse problemer og oppgaver. Det er ulike
typer ferdigheter: kognitive, praktiske, kreative og kommunikative.
Generell kompetanse: Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på
selvstendig vis i ulike situasjoner i utdanning- og yrkessammenheng gjennom å vise
samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning.

5.2 Progresjon i NKR

De ulike nivåene skal representere en progresjon, selv om ikke alle nivåer vil forutsette at
forrige nivå er nådd. Progresjonen skal beskrive en stigende grad av kompleksitet. Dette
gjelder selve kunnskapen, ferdigheten, situasjonen den skal anvendes i, og forventningene til
selvstendighet, analyse, vurdering og nyskapning hos den som anvender kunnskapen og
ferdighetene. Denne systematikken kan synliggjøres gjennom spørsmålene i følgende tabell
(tilpasset fra den danske kvalifikasjonsramme for livslang læring, Undervisningsministeriet
2009):
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Verktøy for nivåbeskrivelser
Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

Typer og kompleksitet:

Typer:

Endringsutfordringer:

Er det snakk om kunnskap om teori eller praksis? Er
det snakk om kunnskap innenfor et fag, et fagområde
eller et yrke? Hvor kompleks eller omfattende er
kunnskapen?

Dreier det seg om kognitive, praktiske, kreative eller
kommunikasjonsmessige ferdigheter?

I hva slags arbeids- eller utdanningssammenhenger kan
kunnskapen og ferdigheten anvendes? I hvilken grad
kan en håndtere endringer og uforutsigbare situasjoner?

Oppgaveløsning:

Samarbeid og ansvar:

Hvor komplekse er de oppgavene som kan ivaretas
på nivået, for eksempel med tanke på å vurdere og
anvende kunnskap?

I hvilken grad kan man ta ansvar for eget og andres
arbeid? Hvor komplekse samarbeidssituasjoner kan man
delta i?

Kommunikasjon:

Læring:

Hvilke målgrupper kan det kommuniseres med, med
hvilken kompleksitet og med hvilke virkemidler?

I hvor stor grad kan man ta ansvar for sin egen læring og
videre kompetanseutvikling?

Forståelse:
I hvilken utstrekning kan man sette kunnskapen inn i
sammenheng?

Progresjonen i NKR skal leses både horisontalt og vertikalt. Progresjon vertikalt forstås som progresjon mellom nivåene innenfor hver av
kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Eksempel på progresjon fra læringsutbyttebeskrivelsen på nivå 2 under kunnskap:
”har kunnskap om ulike utdanningsvalg og yrker”, til nivå 3: ”har kunnskap om egne muligheter innen utdanning og arbeid” osv. Progresjon
horisontalt er for eksempel når noe som er beskrevet som kunnskap eller ferdighet på ett nivå, vil kunne være så internalisert på et annet nivå at
det beskrives som generell kompetanse. Et eksempel på en horisontal lesning av progresjon er følgende læringsutbyttebeskrivelse på nivå 7
under ferdighet: ”kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende
forskningsetiske normer”. Denne ferdigheten utvikles til en generell kompetanse på nivå 8 under beskrivelsen ”kan styre komplekse tverrfaglige
arbeidsoppgaver og prosjekter”. Et annet eksempel på en horisontal lesing av progresjon i NKR finnes under kunnskap på nivå 2 i NKR og
ferdigheter på nivå 4. Under kunnskap på nivå 2 står det at kandidaten har ”grunnleggende kunnskap om bruk av kilder, om hvordan
informasjon innhentes, dokumenteres, vurderes og anvendes”. Denne kunnskapen videreutvikles til en ferdighet på nivå 4. Her kan kandidaten
”analysere og vurdere ulike typer kilder med relevans for eget arbeid”/ ”analysere og vurdere ulike typer kilder”.
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5.3 Tabelloppstilling av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket (NKR)
Nivå/Typisk utdanning

(Nivå 1 Åpent.)
Ingen kvalifikasjoner er
knyttet til dette og nivået
er ikke del av NKR
Nivå 2:
Grunnskolekompetanse

Nivå 3:

KUNNSKAP
Forståelse av teorier, fakta,
prinsipper, prosedyrer innenfor
fagområder og/eller yrker

FERDIGHETER
Evne til å anvende kunnskap til
å løse problemer eller oppgaver
(kognitive, praktiske, kreative og
kommunikative ferdigheter)

GENERELL KOMPETANSE
Evne til å anvende kunnskap
og ferdigheter på selvstendig
måte i ulike situasjoner

Ingen læringsutbyttebeskrivelser

Ingen læringsutbyttebeskrivelser

Ingen læringsutbyttebeskrivelser

Kandidaten...
 har grunnleggende kunnskap
om sentrale fakta og begrep i
og på tvers av fag
 har kunnskap om
grunnleggende politiske,
sosiale, kulturelle og
miljømessige forhold
 har grunnleggende kunnskap
om bruk av kilder, om hvordan
informasjon innhentes,
dokumenteres, vurderes og
anvendes
 har grunnleggende kunnskap
om det å lære å lære
 har kunnskap om ulike
utdanningsvalg og yrker

Kandidaten...
 kan utrykke seg muntlig og
skriftlig, lese, regne og
bruke digitale verktøy i
faglige sammenhenger
 kan presentere emner på
norsk/samisk og minst ett
fremmedspråk
 kan bruke erfaringer,
kreativitet og utforskende
arbeidsmåter i tilegnelse av
ny kunnskap
 kan bruke praktisk-estetiske
arbeidsmåter på flere
fagområder
 kan reflektere over egen
deltakelse i ulike medier

Kandidaten...
 kan bruke kunnskaper og
erfaringer for å delta i et
demokratisk og
inkluderende samfunn
 kan samarbeide med andre
både faglig og sosialt
 kan drøfte og vurdere
andres og egne faglige
arbeider under veiledning
 kan foreta selvstendige
valg, begrunne og handle
ut fra dem

Kandidaten...

Kandidaten...

Kandidaten...
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Grunnkompetanse VGO








har kunnskap om sentrale
fakta og begrep innen eget
fag/fagfelt
har kunnskap om
arbeidsmåter, prosedyrer og
verktøy innenfor ett eller flere
avgrensede fag/fagfelt
har kjennskap til relevant
regelverk og krav til kvalitet
har kunnskap om egne
muligheter innen utdanning og
arbeid











Nivå 4A: Fullført
Videregående
opplæring Fag- og
yrkeskompetanse

Kandidaten...
 har kunnskap om relevante
begreper, modeller, og
prinsipper innenfor fagområdet
 har kunnskap om, og oversikt
over materialer, utstyr og
arbeidsmetoder og kan
begrunne valgene
 har erfaringsbasert kunnskap
som kreves for å praktisere
innen fagområdet
 har innsikt i fagets/yrkets

kan kommunisere og
uttrykke seg muntlig og
skriftlig innenfor eget
fag/fagfelt
kan anvende relevant
teknologi for å løse
fagspesifikke oppgaver
kan motta og følge
instruksjoner og kan utføre
konkrete oppgaver innenfor
fagfeltet
kan vise kreativitet i
utførelse av oppgaver
kan søke og bruke
informasjon fra ulike kilder i
egen utvikling for videre
arbeid og/eller utdanning

Kandidaten...
 kan systematisere,
presentere og rapportere om
planlagt og utført arbeid
 kan foreta faglige
beregninger og vurdere
konsekvenser
 kan løse faglige utfordringer
på en kritisk og kreativ måte,
alene og i samspill med
andre
 kan bruke relevante







kan samarbeide med andre
i utførelse av faglig arbeid
og anvende relevante
ferdigheter og kunnskaper
kan ta initiativ til, og
gjennomføre avgrensede
arbeidsoppgaver
kan søke og ta imot
veiledning i forhold til
konkrete arbeidsoppgaver
og egen faglig utvikling

Kandidaten...
 kan anvende egen
fagkompetanse i nye og
sammensatte kontekster
 kan arbeide selvstendig og
ta ansvar for at arbeidet
utføres faglig forsvarlig i
henhold til lov- og
regelverk og etablert
yrkesetikk
 kan samarbeide og
kommunisere med
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betydning og historiske
utvikling i et
samfunnsperspektiv
har kunnskap om relevant
regelverk, standarder, avtaler
og krav til kvalitet
har kunnskap om ulike
læringsstrategier og kan
anvende dem i egen læring
har forståelse for egne
muligheter innen utdanning og
arbeid










Nivå 4B: Fullført
videregående
opplæring Generell
studiekompetanse

Kandidaten...
 har kunnskap om sentrale
fakta, begreper, teorier,
prinsipper og metoder innen
ulike fag
 har erfaringsbasert kunnskap
som kreves for å praktisere
innen ulike fag
 har innsikt i sammenhenger
mellom faglige
problemstillinger og forhold i

begreper, prinsipper,
materialer og utstyr i
arbeidet
kan kommunisere på minst
ett fremmedspråk
kan vurdere og velge
arbeidsmetoder for å løse
fagspesifikke oppgaver
kan vise kreativitet i
planlegging og utførelse av
arbeidet
kan utføre arbeidet i tråd
med gjeldende regelverk,
standarder, avtaler og krav
til kvalitet
kan analysere og vurdere
ulike typer kilder med
relevans for eget arbeid

Kandidaten...
 kan uttrykke seg muntlig og
skriftlig i varierte faglige
sammenhenger
 kan lese, regne og bruke
digitale verktøy og medier til
å løse faglige utfordringer på
en kritisk og kreativ måte,
alene og i samspill med andre
 kan anvende faglig
terminologi i kommunikasjon
og samarbeid








kolleger, kunder og/eller
brukere i utførelse av
arbeid
kan veilede andre i arbeidet
kan dokumentere og
vurdere eget og andres
arbeid i forbindelse med
planlegging, organisering,
utførelse og resultat
kan reflektere over egen
faglig kompetanse som
grunnlag for videre valg
kan ta initiativ til
arbeidsoppgaver og
aktiviteter som fremmer
egen læring og utvikling

Kandidaten...
 kan anvende egen
fagkompetanse i nye og
sammensatte kontekster
 kan planlegge og organisere
arbeid selvstendig og i
samarbeid med andre
 kan bruke faglige
kunnskaper og ferdigheter i
felles kunnskapsbygging
med andre
 kan veilede andre i
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samfunnet
har kunnskap om ulike
læringsstrategier og kan
anvende dem i egen læring
har forståelse for egne
muligheter innen utdanning og
arbeid








Nivå 5: Fagskole 1

Kandidaten...
 har kunnskap om begreper,
prosesser og verktøy som
anvendes innenfor et
spesialisert fagområde
 har innsikt i relevant regelverk,
standarder, avtaler og krav til
kvalitet
 har bransjekunnskap og
kjennskap til yrkesfeltet
 kan oppdatere sin yrkesfaglige
kunnskap
 forstår egen bransjes/yrkes
betydning i et samfunns- og
verdiskapingsperspektiv

kan kommunisere på minst to
fremmedspråk
kan anvende relevante
metoder, prinsipper og
strategier for å løse
fagspesifikke oppgaver
kan utforske, analysere,
utforme og drøfte ulike
problemstillinger
kan analysere og vurdere
ulike typer kilder

Kandidaten...
 kan anvende faglig kunnskap
på praktiske og teoretiske
problemstillinger
 kan anvende relevante
faglige verktøy, materialer,
teknikker og uttrykksformer
 kan finne informasjon og
fagstoff som er relevant for
en yrkesfaglig
problemstilling
 kan kartlegge en situasjon
og identifisere faglige
problemstillinger og behov
for iverksetting av tiltak





avgrensede faglige
situasjoner
kan vurdere kvaliteten av
og ta ansvar for
resultatene av eget og
felles arbeid
kan reflektere over egen
faglig kompetanse som
grunnlag for videre valg

Kandidaten...
 har forståelse for yrkes- og
bransjeetiske prinsipper
 har utviklet en etisk
grunnholdning i utøvelsen
av yrket
 kan utføre arbeidet etter
utvalgte målgruppers
behov
 kan bygge relasjoner med
fagfeller og på tvers av fag,
samt med eksterne
målgrupper
 kan utvikle
arbeidsmetoder, produkter
og/eller tjenester av
relevans for yrkesutøvelsen
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Nivå 5: Fagskole 2

Kandidaten...
 har kunnskap om begreper,
teorier, modeller, prosesser og
verktøy som anvendes innenfor
et spesialisert fagområde
 kan vurdere eget arbeid i
forhold til gjeldende normer og
krav
 kjenner til bransjens/yrkets
historie, tradisjoner, egenart
og plass i samfunnet
 har innsikt i egne
utviklingsmuligheter

Nivå 6 (delnivå
av Bachelor):
Høgskolekandidat
En kandidat
med fullført
kvalifikasjon
skal ha
følgende
totale
læringsutbytte
definert i
kunnskap,
ferdigheter og

Kandidaten…
 har kunnskap om sentrale
temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser,
verktøy og metoder innenfor
fagområdet
 kjenner til forsknings- og
utviklingsarbeid innenfor
fagområdet
 kan oppdatere sin kunnskap
innenfor fagområdet
 kjenner til fagområdets
historie, tradisjoner, egenart
og plass i samfunnet

Kandidaten...
 kan gjøre rede for sine
faglige valg
 kan reflektere over egen
faglig utøvelse og justere
denne under veiledning
 kan finne og henvise til
informasjon og fagstoff og
vurdere relevansen for en
yrkesfaglig problemstilling

Kandidaten...
 kan anvende faglig kunnskap
på praktiske og teoretiske
problemstillinger og gjøre
rede for sine valg
 kan reflektere over egen
faglig utøvelse og justere
denne under veiledning
 kan finne, vurdere og
henvise til informasjon og
fagstoff og knytte dette til en
problemstilling
 kan anvende relevante
faglige verktøy, teknikker og

Kandidaten...
 kan planlegge og
gjennomføre yrkesrettede
arbeidsoppgaver og
prosjekter alene og som
deltaker i gruppe og i tråd
med etiske krav og
retningslinjer
 kan utveksle synspunkter
med andre med bakgrunn
innenfor bransjen/ yrket og
delta i diskusjoner om
utvikling av god praksis
 kan bidra til
organisasjonsutvikling
Kandidaten…
 har kunnskap om
relevante fag- og
yrkesetiske
problemstillinger
 kan planlegge og
gjennomføre
arbeidsoppgaver og
prosjekter alene og som
deltaker i gruppe og i
tråd med etiske krav og
retningslinjer
 kan presentere sentralt
fagstoff som teorier,
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generell
kompetanse:

uttrykksformer





Nivå 6: Bachelor (1.
syklus)
En kandidat med
fullført
kvalifikasjon skal
ha følgende totale
læringsutbytte
definert i
kunnskap,
ferdigheter og
generell
kompetanse:

Kandidaten…
 har bred kunnskap om
sentrale temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser,
verktøy og metoder innenfor
fagområdet
 kjenner til forsknings- og
utviklingsarbeid innenfor
fagområdet
 kan oppdatere sin kunnskap
innenfor fagområdet
 har kunnskap om
fagområdets historie,
tradisjoner, egenart og plass
i samfunnet

Kandidaten…
 kan anvende faglig
kunnskap og relevante
resultater fra forskningsog utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske
problemstillinger og treffe
begrunnede valg
 kan reflektere over egen
faglig utøvelse og justere
denne under veiledning
 kan finne, vurdere og
henvise til informasjon og
fagstoff og framstille dette
slik at det belyser en
problemstilling

problemstillinger og
løsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom
andre relevante
uttrykksformer
kan utveksle synspunkter
med andre med
bakgrunn innenfor
fagområdet og delta i
diskusjoner om utvikling
av god praksis
kjenner til nytenking og
innovasjonsprosesser

Kandidaten…
 har innsikt i relevante fagog yrkesetiske
problemstillinger
 kan planlegge og
gjennomføre varierte
arbeidsoppgaver og
prosjekter som strekker
seg over tid, alene og som
deltaker i en gruppe, og i
tråd med etiske krav og
retningslinjer
 kan formidle sentralt
fagstoff som teorier,
problemstillinger og
løsninger både skriftlig,
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kan beherske relevante
faglige verktøy, teknikker
og uttrykksformer





Nivå 7: Master (2.
syklus)
En kandidat med
fullført kvalifikasjon
skal ha følgende totale
læringsutbytte definert i
kunnskap, ferdigheter
og generell kompetanse:

Kandidaten…
 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

Kandidaten…
 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

muntlig og gjennom andre
relevante uttrykksformer
kan utveksle synspunkter
og erfaringer med andre
med bakgrunn innenfor
fagområdet og gjennom
dette bidra til utvikling av
god praksis
kjenner til nytenking og
innovasjonsprosesser

Kandidaten…
 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
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Nivå 8: Ph.d. (3.
syklus)
En kandidat med
fullført kvalifikasjon
skal ha følgende
totale læringsutbytte
definert i kunnskap,
ferdigheter og
generell
kompetanse:

Kandidaten…
 er i kunnskapsfronten
innenfor sitt fagområde og
behersker fagområdets
vitenskapsteori og/eller
kunstneriske
problemstillinger og
metoder
 kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen
av ulike metoder og
prosesser i forskning og
faglige og/eller
kunstneriske
utviklingsprosjekter
 kan bidra til utvikling av
ny kunnskap, nye teorier,
metoder, fortolkninger og
dokumentasjonsformer
innenfor fagområdet

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

Kandidaten…
 kan formulere
problemstillinger for,
planlegge og gjennomføre
forskning og faglig
og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid
 kan drive forskning og
faglig og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid på høyt
internasjonalt nivå
 kan håndtere komplekse
faglige spørsmål og
utfordre etablert kunnskap
og praksis på fagområdet



innenfor fagområdet,
både med spesialister og
til allmennheten
kan bidra til nytenking
og i
innovasjonsprosesser

Kandidaten…
 kan identifisere nye
relevante etiske
problemstillinger og utøve
sin forskning med faglig
integritet
 kan styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og
prosjekter
 kan formidle forsknings- og
utviklingsarbeid gjennom
anerkjente nasjonale og
internasjonale kanaler
 kan delta i debatter
innenfor fagområdet i
internasjonale fora
 kan vurdere behovet for, ta
initiativet til og drive
innovasjon

Vedlegg 5 viser en matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre etter stigende nivå. Denne letter
sammenligningen av progresjonen i beskrivelsene fra nivå til nivå.
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6 Innplassering av kvalifikasjoner
6.1 Innplassering i kvalifikasjonsrammeverket

Ett av målene med kvalifikasjonsrammeverk er at det skal bli mulig å utstyre alle nye
vitnemål, fag-, svennebrev og kompetansebevis som utferdiges i landet, med en klar
henvisning, gjennom det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, til det tilsvarende EQF-nivå.
I dette kapitlet drøftes problemstillinger dette reiser, og det vises gjennom eksempler et
hovedmønster for hvilke utdanninger som er lagt på hvilke nivåer.

6.2 Innplassering av delkvalifikasjoner i rammeverket

Flere land har åpnet for også å innplassere deler av en kvalifikasjon i rammeverket. I
Danmark omtales dette som supplerende kvalifikasjoner. I Irland brukes betegnelsen
”Supplemental Awards”. Disse kan komme i tillegg til kvalifikasjonen på nivået, men vil
ikke i seg selv gi den kvalifikasjon som er beskrevet. Mange supplerende kvalifikasjoner kan
vurderes til sammen, og eventuelt summeres opp til en full kvalifikasjon. Andre land igjen
finner ikke at det er grunnlag for å lage systemer for dette på nåværende tidspunkt.
Det har vært vurdert om det norske kvalifikasjonsrammeverket også bør inneholde slike
ordninger. Innenfor høyere utdanning gjør systemet med studiepoeng det mulig å legge
sammen delkompetanser til et fullført kurs eller grad. Innføringen av fagskolepoeng i 2013
gjør at systemet er helt tilsvarende for fagskolen. På andre nivåer kreves det imidlertid
utvikling av verktøy for bedre beskrivelse av omfang. Det er derfor ikke foreslått å
innarbeide et slikt system i NKR på nåværende tidspunkt. For videregående opplæring vil
nivå 3 grunnkompetanse være en del av en hel kvalifikasjon.

Det bør imidlertid arbeides videre med spørsmålet. Et system med innarbeiding av
delkompetanser i rammeverket antas å ville være interessant for mange med påbegynte
kvalifikasjoner. Det vil bl.a. kunne gjelde voksne innvandrere som får lovbestemt opplæring
i norsk og samfunnskunnskap. Det vil både kunne synliggjøre om de har kvalifikasjoner
utover sitt oppnådde nivå, og hva de eventuelt mangler for å oppnå en høyere kvalifikasjon.

6.3 Innplassering av nye kvalifikasjoner/kompetanser som i dag ikke er del
av det offentlige utdanningssystemet
Bare offentlig godkjente utdanninger er innplassert i det norske kvalifikasjonsrammeverket
ved fastsettelsen. Det er derfor bare disse som omfattes av retten til å få påført EQF-nivå på
vitnemål. Kompetanse som oppnås på ikke-formelle og uformelle læringsarenaer, som for
eksempel kompetanse oppnådd gjennom kurs i studieforbund, fjernundervising,
bedriftsintern opplæring og annen kompetanse oppnådd i arbeidslivet, er ikke direkte
inkludert i rammeverket. Denne type kompetanse må vurderes i henhold til formelle
læreplaner, studieplaner etc. for å oppnå kvalifikasjoner som er innplassert i rammeverket.

Kvalifikasjonsrammeverket vil etter hvert også måtte forholde seg til innplassering av
kompetanse/opplæringstilbud fra ikke-formelle tilbydere. Dette spørsmålet skiller seg fra
diskusjonen om livslang læring ved at det dreier seg om kvalifikasjonsrammeverket på
systemnivå, ikke individuell verdsetting. Innplassering av en kvalifikasjon i rammeverket
gjelder strukturerte opplæringstilbud og vil ikke være det samme som individuell verdsetting
og godkjenning av kompetanse, verken inn mot annen utdanning eller inn mot regulerte yrker.
For enkeltpersoner vil veien fortsatt måtte gå gjennom utdanningssystemet og eventuelt
realkompetansevurdering. Innplassering i rammeverket vil kunne få en signalfunksjon, både
overfor norsk arbeidsliv og – gjennom henvisningen til EQF –andre lands rammeverk.
Norge har allerede i dag retningslinjer og prosedyrer for hvordan behovet for nye
kvalifikasjoner ivaretas av partene i arbeidslivet i fag- og yrkesopplæringen. Videre har så
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vel fagskole som høyere utdanning insentiver for å etablere nye utdanningstilbud der det
oppstår etterspørsel etter ny kompetanse. Dette gjør utdanningssystemet – og dermed også
kvalifikasjonsrammeverket – fleksibelt og åpent for nye kompetansebehov.
Et av hovedformålene med kvalifikasjonsrammeverket er å styrke mulighetene for livslang
læring. Det er derfor naturlig at mange land som har startet arbeid med rammeverk, har
ønsket å finne veier for å la rammeverket også omfatte kompetanse som er ervervet utenfor
det offentlige utdanningssystemet.
Da departementet sendte ut det fastsatte kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning, ble
dette berørt i oversendelsesbrevet:
”Dersom det blir fastsatt et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for hele utdanningssystemet,
kan det bli aktuelt å utvikle flere beskrivelser og plassere inn andre kvalifikasjoner enn dem
som er hjemlet i universitets- og høyskoleloven. Dette kan for eksempel omfatte grader og
yrkesutdanninger som ikke lenger kan tildeles (slik Irland har gjort), ulike spesialiseringer
(som for medisinere og odontologer) og videreutdanninger som ikke fører fram til en grad.
Om og eventuelt hvordan og når kvalifikasjonsrammeverket kan utvides, vil avhenge av
løsningene som blir valgt for de øvrige delene av utdanningssystemet. Det er nå ikke mulig å
anslå tidsperspektivet for slike vurderinger. ”
Departementet mener at kvalifikasjonsrammeverket bør åpnes ytterligere for kompetanse som
i dag ikke er del av det offentlige utdanningssystemet, og utreder videre hvordan dette kan
skje. Utvalget som skal utrede og komme med forslag til hvordan opplæringstilbud utenfor det
formelle utdanningssystemet kan innplasseres i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, skal
også utrede retningslinjer og prosedyrer for slik innplassering. Utredningen vil skje bl.a. på
bakgrunn av de retningslinjer og prosedyrer vi i dag har om hvordan nye kompetanser
godkjennes og akkrediteres.

6.4 Hovedmønster for innplassering av utdanninger i
kvalifikasjonsrammeverket
Nivå

Kvalifikasjonsbevis
2
3

Vitnemål fra 10-årig grunnskole
Kompetansebevis for grunnkompetanse i videregående opplæring

4

Vitnemål fra videregående opplæring
Fagbrev
Svennebrev

5

Vitnemål fra fagskole (innplasseres i fagskole 1 eller 2)

6

Vitnemål høgskolekandidat
Vitnemål lærerutdanning (allmenn – og grunnskolelærerutdanning)
Vitnemål bachelorgrad
Vitnemål mastergrad
Vitnemål master i rettsvitenskap
Vitnemål cand.med.vet
Vitnemål cand.med.
Vitnemål cand.psykol.
Vitnemål cand.theol.
Vitnemål for en del engelske mastergrader (Master of Arts, Master of Laws,
MBA, etc.)

7
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Vitnemål ph.d.
Vitnemål dr. philos.
Diplom, kunstnerisk utviklingsprogram
De aller fleste fagskoleutdanningene innplasseres på nivå etter utdanningens lengde: De
toårige innplasseres på nivå 5.2, og de halvårige og ettårige innplasseres på nivå 5.1. For de
halvannetårige utdanningene vil NOKUT forestå særskilte faglige vurderinger av
læringsutbyttet med sikte på nivåinnplassering.
8

6.5 Direkte kobling til EQF og Bologna-rammeverket

Rekommandasjonen om EQF anbefaler landene i løpet av 2012 å sørge for at alle nye
”sertifikater, diplomer og Europass-dokumenter” som utstedes av ansvarlig myndighet, skal
ha en klar henvisning til det passende EQF-nivået. For Norge vil dette innebære at
individuelle vitnemål, fag-, svennebrev og kompetansebevis skal påføres en slik direkte
henvisning. Dette vil komme i tillegg til de ordninger med ”Certificate Supplement”,
vitnemålstillegg (”Diploma Supplement”) og lignende som Norge allerede har innført.
Arbeidet med dette kan ikke påbegynnes før det er etablert klare henvisninger mellom det
norske kvalifikasjonsrammeverket og EQF. Det vil videre kreve betydelig administrativt og
teknisk utviklingsarbeid. Norge tar sikte på å følge opp anbefalingen så snart det er praktisk
mulig. Tilknytningen til nivå i Bologna-rammeverket skal synliggjøres gjennom
vitnemålstillegget (Diploma Supplement).

7 Kvalitetssikring av NKR

Kvalitetssikringen av Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk skjer dels ved etableringen, og
dels gjennom vedlikehold og videreutvikling. Prosedyrene må fullt ut reflektere
kvalifikasjonsrammeverkets offisielle karakter.
Ved etablering av kvalifikasjonsrammeverket er de fremste kvalitetssikringselementene som
følger:





Det norske kvalifikasjonsrammeverket er utviklet med direkte utgangspunkt i de
utdanningskvalifikasjonene det skal beskrive. Prosessen er skjedd i nær kontakt med
de kompetente utdanningsmyndighetene, inkludert myndigheter som har ansvar for å
kvalitetssikre de respektive utdanningsnivåene. Forbindelsen mellom det overordnete
rammeverket og læringsutbyttet for de enkelte utdanningsnivåer er påvisbar og
gjennomsiktig. Alle utdanninger som er grunnlag for beskrivelsene, er underlagt en
løpende ekstern og intern kvalitetssikring.
Det er redegjort for prinsippene for hvordan innplassering av de ulike utdanningene er
gjort. Innplasseringen er godkjent av de respektive myndigheter.
Kvalifikasjonsrammeverket er utviklet i kontakt med interesserte parter og berørte
institusjoner og organisasjoner, både gjennom den etablerte referansegruppen og
gjennom høringer.

Framtidig vedlikehold og videreutvikling av kvalifikasjonsrammeverket:
NKR kan påvirkes av flere forhold: Kvalifikasjonene som er beskrevet, kan endres som følge
av endringer i samfunn, arbeidsliv og utdanningssystem. Det kan oppstå behov for nye
kvalifikasjoner/kvalifikasjonsnivåer. Det kan oppstå behov for å innplassere nye utdanninger
i det vedtatte kvalifikasjonssystemet eller for å endre nivåplassering av enkeltutdanninger.
 Ansvaret for prosessen må være klart plassert. Inntil videre vil
Kunnskapsdepartementet være ansvarlig for at det tas initiativ, og for at prosessene
kvalitetssikres. Beslutningsmyndigheten vil ligge i Kunnskapsdepartementet, som
øverste ansvarlig organ for utdanningssystemet.
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Systemer for konsultasjon med arbeidslivets parter og andre berørte grupper
videreføres.
Det bør etableres et system for gjennomføring av uavhengig, jevnlig evaluering av
arbeidet. En første evaluering kan skje innen 6 år etter at rammeverket er etablert.
Ved større endringer – som behov for nye nivåer – bør det anvendes en prosess
parallell med den som er gjennomført ved etableringen. Endring i antall nivåer vil
også utløse en ny henvisningsprosess.
Ved krav om innplassering av nye kvalifikasjoner vil kvalitetssikringen følge
godkjenningsordningene som gjelder i utdanningslovgivningen.

8 Broer til livslang læring og realkompetanse

Både EQF og NKR knyttes direkte til livslang læring i navnet. Et viktig perspektiv, også i
arbeidet med å utvikle nasjonale kvalifikasjonsrammeverk, er å bidra til synliggjøring og
verdsetting av all læring som skjer gjennom livet, uansett på hvilke arenaer læringen skjer.
EQF-rekommandasjonen har flere referanser direkte til livslang læring generelt, og til
verdsetting av ikke- formell og uformell læring spesielt. I EQF-notatet ”Added value of national
qualifications frameworks in implementing the EQF” heter det:
”De nye rammeverkene er ofte koblet til livslang læringsstrategier og er også i mange tilfeller
åpne for læring som finner sted utenfor formell utdanning og opplæring, i arbeid og fritid."
I Norge innebærer begrepet livslang læring å styrke sammenhengen og overgangen mellom de
ulike delene av utdanningssystemet, og mellom utdanningssystemet og samfunns- og
arbeidsliv. Kunnskapsdepartementet arbeider på flere måter med hvordan livslang læring kan
realiseres for den enkelte, samtidig som samfunnet sikres god tilgang på den kompetansen
det til enhver tid trenger. Viktige områder i arbeidet med livslang læring er:






å styrke grunnleggende ferdigheter
å utvikle gode systemer for dokumentasjon, vurdering og verdsetting av
realkompetanse
å styrke utdannings- og karriereveiledningen
å legge til rette for et fleksibelt utdanningssystem
å legge til rette for læring i arbeidslivet

Dokumentasjon, vurdering og verdsetting av realkompetanse er et av de viktigste
virkemidlene for å legge forholdene til rette for livslang læring for voksne. Retten til
realkompetansevurdering er nedfelt i opplæringslova, fagskoleloven og universitets- og
høyskoleloven. Realkompetanse skal vurderes i forhold til gjeldene læreplaner for grunnskole,
videregående opplæring, utdanningsplaner for fagskoleutdanning og rammeplaner og
studieplaner for høyere utdanning.
Formålet med vurdering av realkompetanse er at voksne skal få dokumentert og verdsatt sin
kompetanse som grunnlag for videre opplæring eller arbeid. Realkompetanse må ha
legitimitet i både utdanningssystemet og arbeidslivet. Enkeltindividers realkompetanse i fag
kan ikke innplasseres direkte i NKR, men indirekte vil en realkompetansevurdering kunne gi
personer en kortere vei til fullføring av en utdanning som er innplassert i NKR.
Omleggingen til læringsutbyttebeskrivelser gir større mulighet for å vurdere likeverdighet av
kompetanse ervervet utenfor det ordinære utdanningssystemet. Det er i dag ikke felles
retningslinjer eller metoder for dokumentasjon og vurdering av realkompetanse for de ulike
læringsarenaer. Høsten 2013 har imidlertid Vox på bakgrunn av samarbeid med henholdsvis
fagskole- og universitets- og høyskolerepresentanter utarbeidet to veiledere: én om
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realkompetansevurdering ved opptak til fagskoleutdanning og én om fritak for del av
høyere utdanning på bakgrunn av realkompetansevurdering. Utdanningssystemet er
systematisert og organisert med læreplaner, fag- og studieplaner, vurderings- og
dokumentasjonsordninger. Arbeidslivet har egne systemer for å kartlegge og videreutvikle
medarbeideres kompetanse som inngår i virksomhetens interne karriereutviklingsplaner for
den enkelte ansatte. Studieforbundene, fjernundervisningsinstitusjonene og folkehøyskolene
er pålagt å utstede dokumentasjon for gjennomført opplæring på bakgrunn av kurs og
programmer.
Det er en utfordring å vurdere om kompetanse ervervet i disse sektorene er likeverdig med
læringsutbyttebeskrivelsene i læreplaner, studieplaner etc. i det formelle utdanningssystemet.
Bedre verktøy for å beskrive og vurdere læringsutbytte på denne måten blir derfor et viktig
utviklingsfelt for å oppnå en rettferdig og likeverdig behandling ved
realkompetansevurdering. Målet må være å bedre dokumentasjon av slik læring med sikte på
verdsetting av realkompetanse.
Kvalifikasjonsrammeverket har verken en slik detaljeringsgrad eller er så fagspesifikt at det
vil la seg gjøre å relatere kompetanse ervervet i arbeidslivet eller tredje sektor direkte inn
mot rammeverket. Det er derfor ikke mulig å etablere en direkte sammenheng mellom
individuell realkompetanse og et generelt kvalifikasjonsrammeverk. Enkeltindividers
kompetanse kan derimot kobles opp mot rammeverket gjennom realkompetansevurdering,
som vist nedenfor.
Nivå/ typisk utdanning

Livslang læring
Realkompetansevurdering

Nivå 2
Grunnskolekompetanse

Læreplaner for fullført 10. trinn grunnskole er
referanse for vurdering av og evt. godkjenning av
realkompetanse
Læreplaner for fag i videregående opplæring
brukes som referanse for vurdering av og evt.
godkjenning av realkompetanse
Læreplaner for fag i videregående opplæring
brukes som referanse for vurdering av og evt.
godkjenning av realkompetanse

Nivå 3
Grunnkompetanse VGO
Nivå 4
Fullført videregående Fag- og
yrkeskompetanse/Generell
studiekompetanse
Nivå 5
Fagskole
Nivå 6
Høgskolekandidat (delnivå)/
Grunnskolelærerutdanningen/
Bachelor (1. syklus)
Nivå 7
Master (2. syklus)
Nivå 8
Ph.d. (3. syklus)

Utdanningsplaner for fagskoleutdanning brukes
som referanse for vurdering og beskrivelse av
livslang læring og realkompetanse
Studieplaner for høgskolekandidatgrad eller
bachelorgrad m.v. brukes som referanse for
vurdering og beskrivelse av livslang læring og
realkompetanse
Studieplaner for mastergrad m.v. brukes som
referanse for vurdering og beskrivelse av livslang
læring og
realkompetanse
Studieplaner for ph.d. m.v. brukes som
referanse for vurdering og beskrivelse av livslang
læring og
realkompetanse

Kvalifikasjonsrammeverket kan bidra til:


at læringsutbyttebeskrivelser blir et gjennomgående prinsipp for utvikling
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av læreplaner, fag- og studieplaner og danner grunnlaget for verdsetting
av kompetanse fra det formelle utdanningssystemet, arbeidslivet og
frivillig sektor
at læringsutbyttebeskrivelser i form av kunnskap, ferdigheter og generell
kompetanse skal gi god informasjon om nivåene i
kvalifikasjonsrammeverket
at læringsutbyttebeskrivelser kan legge grunnlaget for utvikling av bedre og mer
tilpassede vurderingsformer, metoder og praksis for å dokumentere kompetanse. Dette
kan bidra til mer likeverdig og rettferdig vurdering
felles begrepsbruk og språk som gjør det enklere å tolke hva ulike former for
kompetanse omfatter
å føre oppmerksomheten fra system og prosedyrer til innhold og læringsutbytte

Departementet vil på dette grunnlag prioritere en videreutvikling av de mulighetene
kvalifikasjonsrammeverket åpner for i et livslangt læringsperspektiv.

9 Rettslig stilling og konsekvenser

EQF-rekommandasjonen ble innlemmet i EØS-avtalen 17. mars 2009. Rekommandasjonen
er en ikke-bindende rettsakt. Rekommandasjonen henstiller til de deltakende landene å knytte
de nasjonale kvalifikasjonssystemene til EQF, og til at alle nye kvalifikasjonsbevis, vitnemål
og Europassdokumenter inneholder en klar henvisning til EQF, via nasjonale
kvalifikasjonssystemer.
Implementering av EQF-rekommandasjonen i norsk rett
Norge har via innlemmelsen av EQF-rekommandasjonen i EØS-avtalen vedtatt å ”søke å styrke samarbeidet” innenfor rammen av rekommandasjonen. Dette innebærer at vi står nokså fritt
til å velge hvilken rettslig status det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og
henvisningsrapporten skal ha.
En forskriftsfesting innebærer at rammeverket har en sterk rettsstilling, og at det fremstår
som påregnelig, synlig og tilgjengelig gjennom publisering i Lovdata. Forskriftsstatus bidrar
til å sikre gode medbestemmelsesprosedyrer ved eventuelt fremtidige endringer i
rammeverket.
NKR er en sammenhengende og kumulativ fremstilling av kvalifikasjonsnivåene i det norske
utdanningssystemet. Departementet tar sikte på å lage en egen forskrift for det overordnede
nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. I tillegg er det hjemlet i alle utdanningslovene
(opplæringslova, fagskoleloven, universitets- og høyskoleloven).
Henvisning fra NKR til EQF – rettslige implikasjoner
Den konkrete henvisning av NKR-nivåer til EQF-nivåer er sentral for forståelsen av NKR.
Behovet for påregnelighet, synlighet og tilgjengelighet er derfor like sterkt her som for det
nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. De samme hensyn som taler for forskriftsfesting av
NKR tilsier derfor også at henvisningene forskriftsfestes.
Lovhjemmel for å knytte NKR opp mot EQF
Alle vitnemål, fag-, og svennebrev og kompetansebevis utstedt av godkjente myndigheter skal
henvise til NKR/EQF. Det medfører nye plikter. Henvisningen til EQF kan formuleres som
en plikt for vitnemålsutstederen. Det er hovedsakelig sentrale myndigheter som må sørge for
at forskriftskravene overholdes. Selve hjemmelen bør utformes slik at den fanger opp også
fremtidige hjemmelsbehov disse prosessene genererer. Den bør derfor utformes generelt, for
eksempel slik at departementet gis myndighet til å gi de forskriftsbestemmelser om utforming
av kvalifikasjonsbevis og vitnemål og at nasjonale myndigheter sikrer en hjemmel til å
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autorisere all henvisning av norske kvalifikasjoner til det europeiske rammeverket. Dette kan i
så fall skje ved en utvidelse av det foreliggende hjemmelsgrunnlaget i sektorlovgivningen.
Den norske henvisningsprosessen avsluttes i 2014. En formell fastsettelse vil dermed først
være aktuell senere i 2014. Det er derfor unødvendig å ta stilling til utarbeiding av en
eventuell lovhjemmel tidligere enn dette. Da vet man også mer om hva andre land gjør.

10 Implementering, forvaltningsmessig ansvar,
administrative og økonomiske konsekvenser
10.1 Implementering og forvaltningsmessig ansvar

Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket fastsettes som forskrift, og trer i kraft så snart som
mulig. Ansvaret for nasjonal koordinering av det videre arbeid vil ligge i
Kunnskapsdepartementet.

Enkelte land har etablert egne organer med ansvar for arbeid med kvalifikasjonssystemer.
Dette antas lite aktuelt i Norge, hvor det er innarbeidete ansvars- og samarbeidsmønstre på
utdanningsfeltet. De respektive fagmyndigheter og organer vil ha ansvar på sine felt, og
koordineringen kan skje i departementet. Hensiktsmessigheten ved denne organiseringen kan
eventuelt bli gjenstand for den varslete evaluering.
Funksjonen som nasjonalt kontaktpunkt for EQF (NCP) er lagt til Nasjonalt organ for kvalitet
i utdanningen (NOKUT). Kontaktpunktet har oppgaven med å informere nasjonalt og
internasjonalt om NKR, og om forbindelsen til EQF. NOKUT samarbeider med relevante
nasjonale myndigheter på utdanningsfelt der NOKUT selv ikke har kompetanse. NCP er
ansvarlig for den offisielle internettsiden om NKR.
Det skal etableres en nasjonal database for kvalifikasjonsrammeverket. Denne skal kunne
virke inn mot den europeiske portalen som er under etablering. Departementet vil be et egnet
organ om å drifte denne basen, og ivareta kontakten mot den europeiske portalen.

10.2 Administrative og økonomiske konsekvenser

NOKUT er tilført midler til å ivareta oppgaven som Nasjonalt kontaktpunkt. Når man
kommer over i driftsfasen vil ressursbehovet blir gjennomgått på nytt.

Etablering og drift av en database vil kunne skje innenfor rammen av departementets løpende
arbeid med utvikling av IKT-løsninger for informasjon om utdanningssystemet. Mulighetene
for å oppnå synergieffekter med andre EU/EØS-rettete informasjonsverktøy vil bli utnyttet.
Løpende arbeid med NKR forutsettes å kunne skje innenfor rammene for programområde 07.
Etableringen av NKR, og det faktum at det blir enklere å sammenligne kvalifikasjoner i ulike
land, antas etter hvert å gi forenklinger og besparelser for arbeidslivet som bruker av
kvalifikasjoner, og for aktørene innenfor utdanningssystemet.
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Vedlegg 1
Kriterier og prosedyrer for å henvise nasjonale kvalifikasjonsnivåer til EQF
1. Ansvaret og/eller den juridiske myndigheten til alle aktuelle nasjonale organer som er
involvert i prosessen med å relatere, inkludert det nasjonale koordineringspunktet, er
tydelig besluttet og kunngjort av de ansvarlige offentlige myndighetene.
2. Det er en tydelig og påviselig forbindelse mellom kvalifikasjonsnivåene i det
nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og nivådeskriptorene i det europeiske
kvalifikasjonsrammeverket.
3. Det nasjonale rammeverket eller kvalifiseringssystemet og dets kvalifikasjoner er
basert på læringsutbytte [som prinsipp og mål] og knyttes til ordninger for verdsetting
av ikke-formell og uformell kompetanse og eventuelle systemer for utdanningspoeng.
4. Prosedyrene for å inkludere kvalifikasjoner i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket
eller for å beskrive plasseringen av kvalifikasjoner i det nasjonale
kvalifikasjonsrammeverket er transparente.
5. Det nasjonale kvalitetssikringssystemet/de nasjonale kvalitetssikringssystemene for
utdanning og opplæring henviser til det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket eller
systemet og samsvarer med de relevante europeiske prinsippene og retningslinjene
(slik det framgår av vedlegg 3 til anbefalingen).
6. Henvisningsprosessen skal omfatte uttalt enighet fra de aktuelle
kvalitetssikringsorganene.
7. Henvisningsprosessen skal involvere internasjonale eksperter.
8. De(t) ansvarlig nasjonale organet eller organer skal bekrefte sammenhengene mellom
det nasjonale rammeverket eller systemet og EQF. En helhetlig rapport, som beskriver
disse sammenhengene og underlagsmateriale/dokumentasjon, skal offentliggjøres av
de ansvarlige nasjonale organene, inkludert det nasjonale koordineringspunktet.
Kriteriene skal behandles hver for seg.
9. Den offisielle EQF-plattformen skal føre en offentlig liste over medlemsstater som
har bekreftet at de har fullført henvisningsprosessen, med lenker til ferdige
henvisningsrapporter.
10. Som oppfølging av henvisningsprosessen, og i tråd med tidsplanen bestemt i EQFrekommandasjonen, skal alle nye kvalifikasjonsbevis, diplomer og
europassdokumenter utstedt av de ansvarlige myndighetene, inneholde en klar
referanse, via nasjonale kvalifikasjonssystemer, til det aktuelle EQF-nivå.
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Kriterier for selvsertifisering av kvalifikasjonsrammeverket for høyere
utdanning inn mot Bologna-rammeverket










The national framework for higher education qualifications and the body or
bodies responsible for its development are designated by the national ministry
with responsibility for higher education
There is a clear and demonstrable link between the qualifications in the
national framework and the cycle qualification descriptors of the European
framework
The national framework and its qualifications are demonstrably based on
learning outcomes and the qualifications are linked to ECTS or ECTS
compatible credits
The procedures for inclusion of qualifications in the national framework are
transparent
The national quality assurance system for higher education refer to the
national framework of qualifications and are consistent with the Berlin
Communiqué and any subsequent communiqué agreed by ministers in the
Bologna Process
The national framework, and any alignment with the European framework, is
referenced in all Diploma Supplements
The responsibilities of the domestic parties to the national framework are
clearly determined and published.

(Kilde: General report of the Bologna Follow-Up Group to Bergen Ministerial
Conference, 2005)
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Vedlegg 2
Begreper/terminologi

I det følgende gjengis en del termer omkring kvalifikasjonsrammeverk og livslang læring og
en beskrivelse av hvilke sammenhenger termene og begrepene brukes og forstås i dette
dokumentet. I tillegg er den engelske definisjonen for begrepene tatt med.
Dokumentet er delt inn slik at de mest sentrale begrepene står i tabell 1 og er sortert slik at
relaterte begrep blir forklart i sammenheng. Tabell 2 viser en noe mer omfattende ordliste og
er sortert alfabetisk.
TABELL 1
TERM
Kvalifikasjonsrammeverk 4

BESKRIVELSE

ENGELSK DEFINISJON

Et kvalifikasjonsrammeverk er en
samlet, systematisk og nivådelt
beskrivelse av formelle
kvalifikasjoner som kan oppnås
innenfor et utdanningssystem.

National qualifications framework
means an instrument for the
classification of qualifications
according to a set of criteria for
specified levels of learning
achieved, which aims to integrate
and coordinate national
qualifications subsystems and
improve the transparency, access,
progression and quality of
qualifications in relation to the
labour market and civil society

Rammeverket er en systematisk
beskrivelse av nivå og oppnådd
kompetanse for universitets- og
høyskolegrader, fag- og
yrkeskompetanse, generell
studiekompetanse,
grunnskolekompetanse og
fagskolekompetanse.
Nasjonale
kvalifikasjonsrammeverk er
basert på nasjonens
utdanningssystem, viser nivå og
progresjon og sammenheng til
arbeidsliv og samfunnsliv.
Delrammeverk

Kvalifikasjon

Et delrammeverk er et begrep
som brukes om rammeverket i de
ulike delene av sektoren
(grunnskole, videregående,
fagskole, høyere utdanning.)
En kvalifikasjon er et formelt
læringsutbytte på et visst nivå,
godkjent av en instans og som kan
dokumenteres. I Norge betegnes en

a “qualification” means a formal
outcome of an assessment and
validation process which is
obtained when a competent body

Utdanningssystemet og dets formelle kvalitets- og godkjenningsmekanismer omtales som et
kvalifikasjonssystem. Kvalifikasjonsrammeverket kan fungere som ett av kjennetegnene ved et
4

kvalifikasjonssystem.
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kvalifikasjon oftest som formell
kompetanse.
Livslang
læring

Læring gjennom livsløpet som
resulterer i økt kunnskap,
ferdigheter, kompetanse og/eller
kvalifikasjoner.

Realkompetanse

All kompetanse som er tilegnet
gjennom formell, ikke-formell eller
uformell læring.
Vurdering av realkompetanse for
opptak til studier eller for avkorting
av studier, av offentlig godkjent
instans. Kommunen,
fylkeskommunen eller
universitet/høyskoler har ansvaret
for at dokumentasjon av
kompetanse, vurdering og
godkjenning blir utført forsvarlig.
Realkompetansevurdering er
relevant som verktøy for livslang
læring. Ikke-formell kompetanse og
uformell kompetanse kan
formaliseres ved
realkompetansevurdering.

Realkompetansevurdering

a) ikkeformell
kompetanse

b) uformell
kompetanse

Ikke-formell kompetanse er
resultatet av organisert læring som
har funnet sted på ikke-formelle
læringsarenaer (frivillig sektor
læring på arbeidsplassen, private
kurstilbydere osv.).
Opplæringstilbudet er ikke bundet
av offentlige fag-/ læreplaner, men
dokumenteres gjerne med et
kursbevis.

Uformell kompetanse er resultatet
av ikke organisert læring som har
funnet sted utenfor det formelle
systemet. Læringsaktiviteten kan
karakteriseres som hverdagslæring
fra de ulike situasjoner en person
deltar i gjennom hjem, skole,

determines that an individual has
achieved learning outcomes to
given standards.
A learning activity undertaken
throughout life, which results in
improving knowledge, know-how,
skills, competences and/or
qualifications for personal, social
and/or professional reasons.

a) non-formal learning:
learning which is
embedded in planning
activities not explicitly
designated as learning
(in terms of learning
objectives, learning time
or learning support).
Non-formal learning is
intentional from the
learner’s point of view.
b) informal learning:
learning resulting from
daily activities related to
work, family or leisure.
It is not organized or
structured in terms of
objectives, time or
learning support.
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Læringsutbytte

arbeidsliv og samfunnsdeltakelse.
Kompetanse kan dokumenteres
gjennom en individuell utfylling av
et dokument for
kompetansekartlegging.
Det en person vet, kan og er i stand
til å gjøre som et resultat av en
læringsprosess. Læringsutbytte er
beskrevet i kategoriene kunnskap,
ferdigheter og generell kompetanse.
Nivået på læringsutbyttet er
avhengig av kompleksiteten av
kunnskapen, ferdigheten og den
generelle kompetansen

Informal learning is in
most cases unintentional
from the learner’s
perspective.
“Learning outcomes” means
statements of what a learner
knows, understands and is able to
do on completion of a learning
process, which are defined in terms
of knowledge, skills and
competence.

a) Kunnskaper

Kunnskap er forståelse av teorier,
fakta, begreper, prinsipper og
prosedyrer innenfor fag, fagområder
og/eller yrker.

Knowledge is the body of facts,
principles, theories and practices
that is related to a field of work or
study.

b) Ferdigheter

Evne til å anvende kunnskap til å
løse problemer og oppgaver. Det
er ulike typer ferdigheter –
kognitive, praktiske, kreative og
kommunikative ferdigheter.

“Skills” means the ability to apply
knowledge and use know-how to
complete tasks and solve
problems.

c) Generell
kompetanse

Generell kompetanse er å kunne
anvende kunnskap og ferdigheter på
selvstendig vis i ulike situasjoner
gjennom å vise samarbeidsevne,
ansvarlighet, evne til refleksjon og
kritisk tenkning i studier og yrke.

“Competence” means the proven
ability to use knowledge, skills and
personal, social and/ or
methodological abilities, in work
or study situations and in
professional and personal
development.
Referencing levels of
qualifications within national
qualifications systems to the EQF
levels

Henvisninger
til kvalifikasjonsnivå

Kobling mellom
kvalifikasjonsnivåer i det nasjonale
kvalifikasjonsrammeverket og det
europeiske rammeverket for
kvalifikasjoner (EQF).

37

67/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie - 17/01204-33 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie : Alle vedlegg

TABELL 2
Alfabetisk oversikt over de sentrale begrepene for rammeverket samt noen beslektede begrep.

ECTS (European credit transfer and accumulation system) Et poengsystem skapt som
oversettervektøy for å beskrive studiebelastning og læringsutbytte for kurs og emner i
høyere utdanning.
ECVET (European credit system for vocational education and training) Et poengsystem
som viser til læringsutbytte i fag- og yrkesopplæringen.
Emne Den minste enheten som godkjennes og inngår i et studieprogram eller en
fagskoleutdanning. Emnenes omfang er målt i henholdsvis studiepoeng eller fagskolepoeng.
Emnebeskrivelse En plan for et emne: mål for og innhold i emnet, forventet læringsutbytte,
lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.
Europass Europass er en mappe med 5 ulike dokumenter som skal bidra til at ferdigheter og
kvalifikasjoner blir presentert på en enkel og tydelig måte i Europa.
Formativ vurdering Vurdering underveis som skal fremme læring.
Ferdigheter Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike
typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.
Generell kompetanse Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter
på selvstendig vis i ulike situasjoner. Kompetanse er òg å vise samarbeidsevne,
ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i studier og yrke.
Henvisninger til kvalifikasjonsnivå Kobling mellom kvalifikasjonsnivåer i det nasjonale
kvalifikasjonsrammeverket og det europeiske rammeverket for kvalifikasjoner (EQF).
Ikke-formell kompetanse Resultatet av organisert læring som har funnet sted på ikkeformelle læringsarenaer. Opplæringstilbudet er ikke bundet av offentlige fag-/læreplaner, men
dokumenteres gjerne med et kursbevis.
Kunnskap Kunnskap og forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor
fag, fagområder og/eller yrker.
Kvalifikasjon En kvalifikasjon er et formelt læringsutbytte som er vurdert av en godkjent
myndighet og som kan dokumenteres.
Livslang læring Læring gjennom livsløpet som resulterer i økt kunnskap, ferdigheter,
kompetanse og eventuelt kvalifikasjoner.
Livsvid læring En sekkebetegnelse som rommer tilegnelsen av formell kompetanse, ikkeformell kompetanse og uformell kompetanse; læring som finner sted på alle livets arenaer.
Livsvid læring er en dimensjon av livslang læring.
Læreplan Læreplanverket for Kunnskapsløftet i grunnskolen og videregående opplæring –
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grunnopplæringen – danner fundamenteet og rammen for opplæringen i skole og bedrift. Det
består av en generell del, prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag og fag- og
timefordeling for grunnskolen og vidergående opplæring. Læreplanverket er forskrift med
hjemmel i opplæringsloven og forpliktende for grunnopplæringen.
Læringsutbytte Det en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en
læringsprosess. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, ferdigheter og
kompetanse. Nivået på læringsutbyttet er avhengig av kompleksiteten av kunnskapen,
ferdigheten og den generelle kompetansen.
Realkompetansevurdering Vurdering av realkompetanse for opptak til studier eller for
avkorting av studier, av offentlig godkjent instans. Fylkeskommunen, fagskolen eller
universitet/høyskole har ansvaret for at dokumentasjon av kompetanse, vurdering og
godkjenning blir utført forsvarlig. Realkompetansevurdering er relevant som verktøy for
livslang læring. Ikke-formell kompetanse og uformell kompetanse kan formaliseres ved
realkompetansevurdering.
Studieplan/Fagplan/Rammeplan En helhetlig plan for et studium innenfor høyere
utdanning: mål for og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, oppbygging av studiet,
lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.
Studiepoeng (se også ECTS) En måleenhet i høyere utdanningsom angir normert studietid,
arbeidsbelastning og omfang.
Eksempler:
Høgskolekandidatgrad, 120 studiepoeng
Bachelorgrad, 180 studiepoeng
Bachelorgrad, 240 studiepoeng (utøvende og skapende
musikkutdanning)
Mastergrad, 60/90/120 studiepoeng
Mastergrad, 300 studiepoeng
Ph.d.-grad, 3 år
Summativ vurdering Vurdering ved endt utdanning som skal informere om elevens samlede
kompetanse i et fag.
Uformell kompetanse Resultatet av læring som har funnet sted på læringsarenaer utenfor det
formelle systemet, og som er ikke organisert. Slik kompetanse kan dokumenteres gjennom en
individuell utfylling av et dokument for kompetansekartlegging.
Vurdering og eksamen For høyere utdanning: Vurdering av hvorvidt og i hvilken grad en
student har nådd de læringsresultatene som er satt som mål for emnet eller studieprogrammet.
For grunnopplæringen: Vurdering skal gi uttrykk for i hvilken grad en kandidat har nådd de
kompetansemål (forventet læringsutbytte) som er bestemt i læreplanen. Vurderingen er
standardbasert dvs. relatert til kompetansemål. Dette innebærer at vurderingen skal vise
hvilken evne kandidaten har til å kunne bruke tilegnete kunnskap og/eller utøvende eller
skapende evner. Kandidatens prestasjoner graderes ved hjelp av karakterer. Karakterer
beskriver kvaliteten på en prestasjon i forhold til forventet læringsutbytte, jf. kompetansemål
i læreplaner.
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Vedlegg 3
European Qualifications Framework for Lifelong Learning – level descriptors
Descriptors defining levels in the European Qualifications Framework (EQF)
Each of the 8 levels is defined by a set of descriptors indicating the learning outcomes relevant to qualifications at that level in any system of qualifications
Level
Knowledge
Skills
Competence

In the context of EQF, knowledge is
described as theoretical and factual

In the context of EQF, skills are described as
cognitive (involving the use of logical, intuitive and
creative thinking) and practical (involving manual
dexterity and the use of methods, materials, tools
and instruments)

In the context of EQF, competence is described in terms of
responsibility and autonomy

Level 1

Basic general knowledge

basic skills required to carry out simple tasks

work or study under direct supervision in a structured context

Level 2

Basic factual knowledge of a field of work
or study

basic cognitive and practical skills required to use
relevant information in order to carry out tasks and
to solve routine problems using simple rules and
tools

work or study under supervision with some autonomy

Level 3

Knowledge of facts, principles, processes
and general concepts, in a field of work or
study

a range of cognitive and practical skills required to
accomplish tasks and solve problems by selecting
and applying basic methods, tools, materials and
information

take responsibility for completion of tasks in work or study; adapt
own behavior to circumstances in solving problems

Level 4

Factual and theoretical knowledge in broad
contexts within a field of work or study

a range of cognitive and practical skills required to
generate solutions to specific problems in a field of
work or study

exercise self-management within the guidelines of work or study
contexts that are usually predictable, but are subject to change;
supervise the routine work of others, taking some responsibility for
the evaluation and improvement of work or study activities

a comprehensive range of cognitive and practical
skills required to develop creative solutions to
abstract problems

exercise management and supervision in contexts of work or study
activities where there is unpredictable change; review and develop
performance of self and others

Level 5[1]

Comprehensive, specialised, factual and
theoretical knowledge within a field of work
or study and an awareness of the boundaries
of that knowledge
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Advanced knowledge of a field of work or
study, involving a critical understanding of
theories and principles

Level 6[2]

Highly specialised knowledge, some of
which is at the forefront of knowledge in a
field of work or study, as the basis for
original thinking and/or research

Level 7[3]

Critical awareness of knowledge issues in a
field and at the interface between different
fields

Level 8

Knowledge at the most advanced frontier of
a field of work or study and at the interface
between fields

[4]

1.
2.
3.
4.

advanced skills, demonstrating mastery and
innovation, required to solve complex and
unpredictable problems in a specialised field of
work or study

manage complex technical or professional activities or projects,
taking responsibility for decision-making in unpredictable work or
study contexts; take responsibility for managing professional
development of individuals and groups

specialised problem-solving skills required in
research and/or innovation in order to develop new
knowledge and procedures and to integrate
knowledge from different fields

manage and transform work or study contexts that are complex,
unpredictable and require new strategic approaches; take
responsibility for contributing to professional knowledge and
practice and/or for reviewing the strategic performance of teams

the most advanced and specialised skills and
techniques, including synthesis and evaluation,
required to solve critical problems in research
and/or innovation and to extend and redefine
existing knowledge or professional practice

demonstrate substantial authority, innovation, autonomy, scholarly
and professional integrity and sustained commitment to the
development of new ideas or processes at the forefront of work or
study contexts including research

^ The descriptor for the higher education short cycle (within or linked to the first cycle), developed by the Joint Quality Initiative as part of the Bologna process,
corresponds to the learning outcomes for EQF level 5.
^ The descriptor for the first cycle in the Framework for Qualifications of the European Higher Education Area agreed by the ministers responsible for higher
education at their meeting in Bergen in May 2005 in the framework of the Bologna process corresponds to the learning outcomes for EQF level 6.
^The descriptor for the second cycle in the Framework for Qualifications of the European Higher Education Area agreed by the ministers responsible for higher
education at their meeting in Bergen in May 2005 in the framework of the Bologna process corresponds to the learning outcomes for EQF level 7.
^ The descriptor for the third cycle in the Framework for Qualifications of the European Higher Education Area agreed by the ministers responsible for higher
education at their meeting in Bergen in May 2005 in the framework of the Bologna process corresponds to the learning outcomes for EQF level 8.
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Vedlegg 4
Bergen-kommunikeet i Bologna-prosessen (2005, avsnitt om
kvalifikasjonsrammeverk)
The degree system
We note with satisfaction that the two-cycle degree system is being implemented on a large scale,
with more than half of the students being enrolled in it in most countries. However, there are still
some obstacles to access between cycles. Furthermore, there is a need for greater dialogue,
involving Governments, institutions and social partners, to increase the employability of graduates
with bachelor qualifications, including in appropriate posts within the public service.
We adopt the overarching framework for qualifications in the EHEA, comprising three cycles
(including, within national contexts, the possibility of intermediate qualifications), generic
descriptors for each cycle based on learning outcomes and competences, and credit ranges in the
first and second cycles. We commit ourselves to elaborating national frameworks for qualifications
compatible with the overarching framework for qualifications in the EHEA by 2010, and to having
started work on this by 2007. We ask the Follow-up Group to report on the implementation and
further development of the overarching framework.
We underline the importance of ensuring complementarity between the overarching framework for
the EHEA and the proposed broader framework for qualifications for lifelong learning
encompassing general education as well as vocational education and training as now being
developed within the European Union as well as among participating countries. We ask the
European Commission fully to consult all parties to the Bologna Process as work progresses.
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Vedlegg 5
Oversikt nivåbeskrivelser 2-8 i kvalifikasjonsrammeverket
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KUNNSKAP
Grunnskole

Kandidaten…
har grunnleggende
kunnskap om
sentrale fakta og
begrep i og på tvers
av fag

Grunnkomp.

Fag/Yrkeskomp.

Kandidaten…
har kunnskap om
sentrale fakta og
begrep innen eget
fag/fagfelt

Kandidaten…
har kunnskap om
relevante begreper,
modeller, og prinsipper
innenfor fagområdet

har kjennskap til
relevant regelverk
og krav til kvalitet

har kunnskap om
relevant regelverk,
standarder, avtaler og
krav til kvalitet

har kunnskap om
arbeidsmåter,
prosedyrer og
verktøy innenfor ett
eller flere
avgrensede
fag/fagfelt

har erfaringsbasert
kunnskap som kreves for
å praktisere innen
fagområdet

Gen. studiekomp.

Kandidaten…
har kunnskap om sentrale
fakta, begreper, teorier,
prinsipper og metoder innen
ulike fag

har erfaringsbasert kunnskap
som kreves for å praktisere
innen ulike fag

har kunnskap om
grunnleggende
politiske, sosiale,
kulturelle og
miljømessige forhold

har innsikt i
fagets/yrkets betydning
og historiske utvikling i
et samfunnsperspektiv

har innsikt i sammenhenger
mellom faglige
problemstillinger og forhold i
samfunnet

har grunnleggende
kunnskap om det å
lære å lære

har kunnskap om ulike
læringsstrategier og kan
anvende dem i egen
læring

har kunnskap om ulike
læringsstrategier og kan
anvende dem i egen læring

har forståelse for egne
muligheter innen
utdanning og arbeid

har forståelse for egne
muligheter innen utdanning
og arbeid

har kunnskap om
egne muligheter
innen utdanning og
arbeid

Fagskole 2

Kandidaten…
har kunnskap om
begreper, teorier
modeller, prosesser
og verktøy som
anvendes innenfor et
spesialisert fagområde

har innsikt i relevant
regelverk, standarder,
avtaler og krav til
kvalitet

kan vurdere eget
arbeid i forhold til
gjeldende normer og
krav

Høgskolekandidat

Bachelor

Master

Ph.d.

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

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

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

Kandidaten…
er i kunnskapsfronten
innenfor sitt
fagområde og
behersker
fagområdets
vitenskapsteori
og/eller kunstneriske
problemstillinger og
metoder

har bransjekunnskap og
kjennskap til yrkesfeltet

kjenner til forskningsog utviklingsarbeid
innenfor fagområdet

kjenner til forskningsog utviklingsarbeid
innenfor fagområdet

har inngående
kunnskap om
fagområdets
vitenskapelige eller
kunstfaglige teori og
metoder

kan vurdere
hensiktsmessigheten
og anvendelsen av
ulike metoder og
prosesser i forskning
og faglige og/eller
kunstneriske
utviklingsprosjekter

kan oppdatere sin
yrkesfaglige kunnskap

kan oppdatere sin
kunnskap innenfor
fagområdet

kan oppdatere sin
kunnskap innenfor
fagområdet

kan anvende
kunnskap på nye
områder innenfor
fagområdet

kan bidra til utvikling
av ny kunnskap, nye
teorier, metoder,
fortolkninger og
dokumentasjonsformer innenfor
fagområdet

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

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

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

har kunnskap om, og
oversikt over materialer,
utstyr og arbeidsmetoder
og kan begrunne valgene

har grunnleggende
kunnskap om bruk
av kilder, om
hvordan informasjon
innhentes,
dokumenteres,
vurderes og
anvendes

har kunnskap om
ulike utdanningsvalg
og yrker

Fagskole 1

Kandidaten…
har kunnskap om
begreper, prosesser og
verktøy som anvendes
innenfor et spesialisert
fagområde

forstår egen
bransjes/yrkes
betydning i et samfunnsog verdiskapingsperspektiv

kjenner til
bransjens/yrkets
historie, tradisjoner,
egenart og plass i
samfunnet

Har innsikt i egne
utviklingsmuligheter

44

67/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie - 17/01204-33 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie : Alle vedlegg

FERDIGHETER
Grunnskole
Grunnkomp.
Kandidaten…
kan utrykke seg
muntlig og skriftlig,
lese, regne og bruke
digitale verktøy i
faglige sammenhenger

Kandidaten…
kan kommunisere og
uttrykke seg muntlig
og skriftlig innenfor
eget fag/fagfelt

kan anvende relevant
teknologi for å løse
fagspesifikke oppgaver

Fag/Yrkeskomp.

Høgskolekandidat

Bachelor

Master

Ph.d.

Kandidaten…
kan gjøre rede for sine
faglige valg

kan foreta faglige
beregninger og
vurdere konsekvenser

kan lese, regne og
bruke digitale verktøy
og medier til å løse
faglige utfordringer på
en kritisk og kreativ
måte, alene og i
samspill med andre
kan anvende faglig
terminologi i
kommunikasjon og
samarbeid

Kandidaten…
kan anvende faglig
kunnskap på praktiske
og teoretiske
problemstillinger
og gjøre rede for sine
valg

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

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

Kandidaten…
kan formulere
problemstillinger for,
planlegge og
gjennomføre forskning
og faglig og/eller
kunstnerisk
utviklingsarbeid

kan anvende relevante
faglige verktøy,
materialer, teknikker
og uttrykksformer

kan reflektere over
egen faglig utøvelse og
justere denne under
veiledning

kan reflektere over
egen faglig utøvelse og
justere denne under
veiledning

kan reflektere over
egen faglig utøvelse og
justere denne under
veiledning

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

kan drive forskning og
faglig og/eller
kunstnerisk
utviklingsarbeid på
høyt internasjonalt nivå

kan kommunisere på
minst to fremmedspråk

kan finne informasjon
og fagstoff som er
relevant for en
yrkesfaglig
problemstilling

kan finne og henvise til
informasjon og fagstoff
og vurdere relevansen
for en yrkesfaglig
problemstilling

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

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

kan håndtere
komplekse faglige
spørsmål og utfordre
etablert kunnskap og
praksis på fagområdet

kan kartlegge en
situasjon og
identifisere faglige
problemstillinger og
behov for iverksetting
av tiltak

kan anvende relevante
faglige verktøy,
teknikker og
uttrykksformer

kan beherske
relevante faglige
verktøy, teknikker og
uttrykksformer

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 bruke relevante
begreper, prinsipper,
materialer og utstyr i
arbeidet

kan motta og følge
instruksjoner og kan
utføre konkrete
oppgaver innenfor
fagfeltet

kan vurdere og velge
arbeidsmetoder for å
løse fagspesifikke
oppgaver

kan anvende relevante
metoder, prinsipper og
strategier for å løse
fagspesifikke oppgaver

kan bruke praktiskestetiske arbeidsmåter
på flere fagområder

kan vise kreativitet i
utførelse av oppgaver

kan løse faglige
utfordringer på en
kritisk og kreativ måte,
alene og i samspill med
andre

kan utforske,
analysere, utforme og
drøfte ulike
problemstillinger

kan søke og bruke
informasjon fra ulike
kilder i egen utvikling
for videre arbeid
og/eller utdanning

Fagskole 2

Kandidaten…
kan anvende faglig
kunnskap på praktiske
og teoretiske
problemstillinger

kan bruke erfaringer,
kreativitet og
utforskende
arbeidsmåter i
tilegnelse av ny
kunnskap

kan reflektere over
egen deltakelse i ulike
medier

Fagskole 1

Kandidaten…
kan uttrykke seg
muntlig og skriftlig i
varierte faglige
sammenhenger

kan utføre arbeidet i
tråd med gjeldende
regelverk, standarder,
avtaler og krav til
kvalitet
kan kommunisere på
minst ett
fremmedspråk

kan presentere emner
på norsk/samisk og
minst ett
fremmedspråk

Gen.studiekomp.

Kandidaten…
kan systematisere,
presentere og
rapportere om planlagt
og utført arbeid

kan vise kreativitet i
planlegging og
utførelse av arbeidet
kan analysere og
vurdere ulike typer
kilder med relevans for
eget arbeid

kan analysere og
vurdere ulike typer
kilder

45

67/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie - 17/01204-33 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie : Alle vedlegg

GENERELL KOMPETANSE
Grunnskole

Kandidaten…
kan bruke kunnskaper
og erfaringer for å
delta i et demokratisk
og inkluderende
samfunn
kan samarbeide med
andre både faglig og
sosialt

Grunnkomp.

Kandidaten…

kan samarbeide med
andre i utførelse av
faglig arbeid og
anvende relevante
ferdigheter og
kunnskaper

kan ta initiativ til, og
gjennomføre
avgrensede
arbeidsoppgaver

kan drøfte og vurdere
andres og egne faglige
arbeider under
veiledning

kan foreta selvstendige
valg, begrunne og
handle ut fra dem

Kan søke og ta imot
veiledning i forhold til
konkrete
arbeidsoppgaver og
egen faglig utvikling

Fag/Yrkeskomp.

Kandidaten…
kan anvende egen
fagkompetanse i nye
og sammensatte
kontekster

Kandidaten…
kan anvende egen
fagkompetanse i nye
og sammensatte
kontekster

Gen.studiekomp.

Fagskole 1

Fagskole 2

kan arbeide
selvstendig og ta
ansvar for at arbeidet
utføres faglig forsvarlig
i hht lov- og regelverk
og etablert yrkesetikk

kan planlegge og
organisere arbeid
selvstendig og i
samarbeid med andre

har forståelse for
yrkes- og bransjeetiske
prinsipper

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

kan samarbeide og
kommunisere med
kolleger, kunder
og/eller brukere i
utførelse av arbeid

kan bruke faglige
kunnskaper og
ferdigheter i felles
kunnskapsbygging
med andre

kan veilede andre i
arbeidet

kan veilede andre i
avgrensede faglige
situasjoner

kan dokumentere og
vurdere eget og andres
arbeid i forbindelse
med planlegging,
organisering, utførelse
og resultat
kan reflektere over
egen faglig
kompetanse som
grunnlag for videre
valg

kan vurdere kvaliteten
av og ta ansvar for
resultatene av eget og
felles arbeid

kan ta initiativ til
arbeidsoppgaver og
aktiviteter som
fremmer egen læring
og utvikling

Kandidaten…

har utviklet en etisk
grunnholdning i
utøvelsen av yrket

kan reflektere over
egen faglig
kompetanse som
grunnlag for videre
valg

Kandidaten…

kan utføre arbeidet
etter utvalgte
målgruppers behov
kan bygge relasjoner
med fagfeller og på
tvers av fag, samt med
eksterne målgrupper

kan utvikle
arbeidsmetoder,
produkter og/eller
tjenester av relevans
for yrkesutøvelsen

kan utveksle
synspunkter med
andre med bakgrunn
innenfor bransjen/
yrket og delta i
diskusjoner om
utvikling av god
praksis
kan bidra til
organisasjonsutvikling

Høgskolekandidat
Kandidaten…
har kunnskap om
relevante fag- og
yrkesetiske
problemstillinger

Kandidaten…
har innsikt i relevante
fag- og yrkesetiske
problemstillinger

Bachelor

Master

Ph.d.

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

kan planlegge og
gjennomføre varierte
arbeidsoppgaver og
prosjekter som
strekker seg over tid,
alene og som deltaker i
en gruppe, og i tråd
med etiske krav og
retningslinjer
kan formidle sentralt
fagstoff som teorier,
problemstillinger og
løsninger både
skriftlig, muntlig og
gjennom andre
relevante
utrykksformer
kan utveksle
synspunkter og
erfaringer med andre
med bakgrunn
innenfor fagområdet
og gjennom dette bidra
til utvikling av god
praksis
kjenner til nytenking
og
innovasjonsprosesser

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

kan styre komplekse
tverrfaglige
arbeidsoppgaver og
prosjekter

kan formidle
omfattende selvstendig
arbeid og behersker
fagområdets
uttrykksformer

kan formidle
forsknings- og
utviklingsarbeid
gjennom anerkjente
nasjonale og
internasjonale kanaler

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

kan delta i debatter
innenfor fagområdet i
internasjonale fora

kan presentere sentralt
fagstoff som teorier,
problemstillinger og
løsninger både
skriftlig, muntlig og
gjennom andre
relevante
uttrykksformer
kan utveksle
synspunkter med
andre med bakgrunn
innenfor fagområdet
og delta i diskusjoner
om utvikling av god
praksis
kjenner til nytenking
og
innovasjonsprosesser

Kandidaten…
kan analysere
relevante fag-, yrkesog forskningsetiske
problemstillinger

Kandidaten…
kan identifisere nye
relevante etiske
problemstillinger og
utøve sin forskning
med faglig integritet

kan vurdere behovet
for, ta initiativet til og
drive innovasjon
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Emneansvarlige – Master i klinisk sykepleie MASYK
Faglig årsverk i studiet
Ansatte

Stilling

Emne

SP

Ansettelseforhold U&V

FoU

Annet

Anne Kasèn

Førsteamanuensis

Sykepleievitenskap/
Forskningsmetode og design

10/15 Fast / 100

0,6

0,3

0,1 (Phd)

Betty Ann Solvoll

Førsteamanuensis

Omsorgsfilosofi og etikk

10

Fast / 100

0,2

0,1

0,7 (BachelorNamsos)

Lisbeth Uhrenfeldt

Professor

Vitenskapsteori og metode:
Ontologi, epistemologi og
metodologi

10

Fast / 100

0,2

0,1

0,7 (Phd og Master i
spesialsykepleie)

Johanne Alteren*

Førsteamanuensis

Masteroppgave i klinisk sykepleie

45

Fast / 100

0,2

0,1

0,7 (Phd, redaktør
tidskrift)

Karin Torvik*

Førsteamanuensis

Masteroppgave i klinisk sykepleie

45

Fast / 100

0,2

0,1

0,7 (Master i

*Emneansvarlig annet hvert kull.

pesialsykepleie,
anestesi)
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Øvrige faglige bidrag
Ansatte

Stilling

Ansettelsesforhold

Emnekode

Emne

Ingjerd Gåre Kymre
Yvonne Hilli
Betty Ann Solvoll
Karin Torvik
Anne Kasèn

Førsteamanuensis
Professor
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

Fast / 100
Fast/ 100
Fast / 100
Fast / 100
Fast / 100

SYK361H
SYK361H
SYK361H
VT315H
VT315H

Sykepleievitenskap/Masterveiledning
Sykepleievitenskap/Masterveiledning
Sykepleievitenskap/Masterveiledning
Forskningsmetode og design
Forskningsmetode og design/Masterveiledning

Johanne Alteren
Rita Solbakken
Lisbeth Østgaard
Rygg
Aud Moe
Berit Støre
Brinchmann
Gunilla Kulla
Ingjerd Gåre Kymre
Lisbeth Uhrenfeldt
Erik Waage Nielsen
Yvonne Hilli
Mette Spliid
Ludvigsen
Gabrielle Kitzmuller
Anne Clancy

Førsteamanuensis
PhD-stipendiat
Førsteamanuensis

Fast / 100
Fast / 100

VT315H
VT315H
VT315H

Forskningsmetode og design /Masterveiledning
Forskningsmetode og design
Forskningsmetode og design /Masterveiledning

Førsteamanuensis
Professor

Fast / 100
Fast / 50

SYK362H
VT315H

Omsorgsfilosofi og etikk/ /Masterveiledning
Forskningsmetode og design /Masterveiledning

Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Professor
Professor
Professor
Professor

Fast / 100
Fast / 100
Fast / 50
Fast / 50
Fast/ 100
Fast/50

VT315H
VT315H
VT315H
VT315H
VT315H
VT315H

Forskningsmetode og design/Masterveiledning
Forskningsmetode og design
Forskningsmetode og design/ Masterveileding
Forskningsmetode og design
Forskningsmetode og design/Masterveiledning
Forskningsmetode og design/Masterveiledning

Førsteamanuensis
Professor

UIT
UIT

Masterveiledning (kull 2015)
Masterveiledning (kull 2015)
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Studiets faglige ledelse
Studietilbudet har egen programansvarlig som er førsteamanuensis, og som fra 2017 også er
studieleder med personalansvar. Studieleder/programansvarlig har ansvar for å holde en tråd i
studieplanarbeid med overordnet ansvar i fht at programmet gjennomføres, og at de emneansvarlige
samarbeider om et helhetlig program. De emneansvarlige planlegger pensum og undervisning, og
utarbeider eksamener og sensorveiledninger. Arbeidsavtaler med forelesere og sensorer inngås av
emneansvarlig i samråd med studieleder/programansvarlig som attesterer og har anvisningsansvar.
Emneansvarlige har ansvar for emnets fronterrom, mens programansvarlig har ansvar for rommenes
utforming og eksistens. Videre er studietilbudet organisert under Faggruppeleder for sykepleie som
også er pålagt et faglig ansvar og personalansvar, prodekan for Forskning, prodekan for Utdanning og
dekan ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Utdanningsutvalget er det organ som
kvalitetssikrer studietilbudene ved FSH. Dette utvalget ledes av Prodekan for utdanning.
Studieleder diskuterer kvalitetsarbeid med emneansvarlige, og rapporterer til faggruppeleder og/
eller prodekan for utdanning. Endringer gjøres i samarbeid med administrativt personale, og
studieleder sørger i samarbeid med adm rådgiver for at større endringer går til godkjenning i
Fakultetets utdanningsutvalg.
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Vedlegg 10: Studiets fagmiljø – forskning samt faglig og/eller utviklingsarbeid – Publikasjonsliste

Terese Elisabet Bondas
REFEREED PUBLISHED PUBLICATIONS (N=68): (1) Family health and care (N=18) (2)
Leadership and patient safety (N=33) (3) Development of qualitative research methods (N=10)

1)FAMILY HEALTH AND CARE
Doctoral thesis: Bondas, T. (2000). ’To be with child’- women’s perinatal experiences of childbearing, Åbo Akademis förlag,
Dissertation, 5 published articles and summary (in English)
Bondas, T. (2005).To be with child: a heuristic synthesis in maternal care. In Trends in Midwifery Research (Balin, R. Ed.).
(pp.119-136).Nova Science, New York.
Wikberg, A. & Bondas, T. (2010). A patient perspective in research on intercultural caring in maternity care: A meta
ethnography. International Journal of Qualitative Studies on Health and Wellbeing DOI: 10.3402/qhw.vliO.4648.
Eri, S.T., Bondas, T. Gross, M, Janssen, P. & Green, J. A (2015). A balancing act in an unknown territory: a metasynthesis
on first-time mothers' experiences in early labour. Midwifery. http:// dx.doi.org/10.1016/j-midw.2014.11.007
Nyman, V., Downe, S., Berg, M. Bondas, T. (2015). Exploring institutional encounters: A clinical nurse midwife’s venture as
a novice insider action researcher on a labour ward. Action Research, Doi:10.1177/1476750315600225
Vaismoradi, M., Wang, I-L., Turunen, H. & Bondas, T. Older peoples’s experiences of care in nursing homes: A
metasynthesis. International Nursing Review. Doi: 10.1111/inr.12232.
Skarsaune, K. & Bondas, T. (2016) Neglected nursing responsibility when suspecting child abuse, Clinical Nursing Studies,
4(1), DOI: 10.5430/cns.vXnXpX
Akroute, AR & Bondas, T. (2016). Critical care nurses and relatives of elderly patients in intensive care unit – Ambivalent
interaction. Intensive & Critical Care Nursing, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.iccn.2015.08.002
Magnussen, I-L., Bondas, T. & Alteren, J. (2016) Å bringe helsegeografi inn i sykepleien – en aksjonsforskning. Klinisk
Sygepleje, 30, 3,168-182.
Magnussen, I-L., Bondas, T. & Alteren, J. (2017). Sansehagens betydning for dannelsen av ‘nærhetsrommet’aksjonsforskning i sykehjem. Klinisk Sygepleje, 31, 1, 96-113.

2. LEADERSHIP AND PATIENT SAFETY
Bondas, T. (2003) Caritative leadership: Ministering to the patients. Nursing Administration Quarterly 27,3,249-255.
Kärkkäinen, O, Bondas, T & Eriksson, K. (2005). Is individualised patient care visible in documentation of care: A
metasynthesis. Nursing Ethics 12(2). 123-132.Bondas, T. (2006). Paths to nursing leadership. Journal of Nursing Management
13,1-8
Bondas, T. (2009) Preparing the air for nursing care: A grounded theory study of first line nurse managers, Journal of Research
in Nursing 14, 4 ,351-362.DOI: 10.1177/1744987108096969.
Högberg, K. & Bondas, T. (2009) Informationsteknikens betydelse för sjukskötarens vårdande. Hoitotiede 21,3,207-215
Bondas, T. (2010). Nursing leadership from the perspective of clinical supervision: a paradoxical practice. Journal of Nursing
Management 18,477-486. DOI:10.1111/j.1365-2834.2010.01085.x
Rosengren, K. & Bondas, T. (2010) Supporting ‘two-getherness’: assumption for nurse managers working in a shared
leadership model, Intensive & Critical Care Nursing, 26,288-295.
Vaismoradi, M., Salsali, M., Turunen, H. & Bondas, T. (2011) Patients’ understandings and feelings of safety during
hospitalization in Iran. Nursing & Health Sciences doi: 10.1111/j.1442-2018.2011.00632.x
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Lindberg, E., Persson, E. & Bondas, T. (2012) ‘The responsibility of someone else’: A focus group study on collaboration
between a university and a hospital regarding research and development. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26,3, 579587
Vaismoradi, M., Salsali, M., Turunen, H & Bondas, T. (2013). A qualitative study on Iranian nurses’ experiences and
perspectives on how to provide safe care in clinical practice. Journal of Research in Nursing, doi: 10.1177/1744987112451578
Vaismoradi, M., Bondas, T., Salsali, M. Jasper, M. & Turunen, H. 2012. Facilitating safe care: a qualitative study of Iranian
nurse leaders, DOI: 10.1111/j.1365-2834.2012.01439.x
Aspfors, J. & Bondas, T. (2013). Caring about caring-Newly qualified teachers’ experiences of their relationships Teachers
and Teaching: Theory and Practice 19, 3, 243-259.
Vaismoradi, M., Bondas, T. Jasper, M & Turunen, H. (2014). Nursing students' perspectives and suggestions on patient
safety—Implications for developing the nursing education curriculum in Iran. Nurse Education Today, 34, 2, 265-270.
http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2012.10.002
Solbakken, R, & Bondas, T.(2015) Fallhendelser hos eldre i hjemmetjenesten i en norsk kommune- omfang og omstendigheter
Nordisk Tidskrift for Helseforskning, 11, 1, 165-1795
Andersen, O. J., Gårseth-Nesbakk, L. & Bondas, T. (red.) (2015) Innovasjoner i offentlig tjensteyting-vågal reise med behov
for allierte. Vetenskaplig antologi (referée), Fagbokførlaget, Bergen, Norge (ISBN 978-82-450-1552-2)
Sneltvedt, T. & Bondas, T. Proud to be a nurse? Recently graduated nurses’ experiences in municipal health care settings.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, DOI:10.1111/scs.12278
Vaismoradi, M., Skær, L., Søderberg, S. & Bondas, T. Normalizing suffering: A meta-synthesis of experiences of and
perspectives on pain and pain management in nursing homes. International Journal of Qualitative Studies on Health and
Wellbeing, DOI:10.3402/qhw.v11.312013
Solbakken, R. & Bondas, T. (2016) Sykepleielederes forståelse av fagansvar ved eldres fall – i hjemmetjenesten. Geriatrisk
sykepleie, 6.

3. DEVELOPMENT OF QUALITATIVE METHODS AND METASYNTHESIS
Bondas, T. & Hall, E. (2007). Challenges in the approaches to metasynthesis research. Qualitative Health Research 17,113121.
Bondas, T. & Hall,E. (2007). A decade of metasynthesis research: A meta-method study, International Journal of Qualitative
Studies on Health and Wellbeing 2(2),101-113.
Berg, M., Bondas, T., Hall, E., Lundgren, I. Olafsdottir, O., Støre Brinchmann, B., & Vehviläinen-Julkunen, K. (2008).
Evidence based care and childbearing – A critical approach. International Journal of Qualitative Studies on Health and
Wellbeing, 3,239-247.
Galvin, K., Emami, A., Dahlberg, K., Ekebergh, M., Rosser, E., Powell, J., Bach, S., Edlund, B., Bondas, T., Uhrenfeldt, L.
(2008). Challenges for future caring science research: a response to providing evidence for health-care practice International
Journal of Nursing Studies, 45,971-974.
Bondas, T. (2011). Husserlian phenomenology reflected in caring science childbearing research (pp 1-18) In Qualitative
Research in Midwifery and Childbirth: Phenomenological approaches (Thomson, G., Downe, S., Dykes, F. Eds.). Routledge,
London.
Vaismoradi, M., Turunen, H. & Bondas, T.( 2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a
qualitative descriptive study. Nursing & Health Sciences,
Article first published online: 11 MAR 2013 | DOI: 10.1111/nhs.12048
Jasper, M., Vaismoradi, M., Bondas, T, & Turunen, H .(2013). Validity and reliability of the scientific review process in
nursing journals-time for a rethink? Nursing Inquiry, 21,2,92-100, DOI:10.1111/nin.12030.
Bondas, T. (2013). Qualitative Nursing Research in Finland and Sweden – Nursing to Caring in Routledge Handbook in
Qualitative Nursing Research (ed. Cheryl Tatano Beck).
Bondas, T., Hall, E. & Wikberg, A. (2013/2017). Metasynthesis in health care (chapter 18) In Research methods in health:
Foundations for evidence-based practice. Liamputtong, Pranee (ed.) Oxford University Press: Melbourne, 2 nd/3rd revised
edition,
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OTHER:
1 Book and 5 Book chapters (referee), 27 Publications for professional communities, 77 Conference
Abstracts, More than 50 guest lectures in health care organizations and universities in Norway, Finland
and Sweden
More than 100 master thesis and bachelor thesis, supervision and examination in Norway, Finland and
Sweden.

Lisbeth Ø. Rygh:
Doktoravhandling
Group education for patients with type 2 diabetes – needs, experiences and effects. Doctoral thesis, NTNU. 2012
(ISBN 978-82-471-3869-4).
Publikasjoner
Nordtug B, Brataas HV, Rygg L. (2017). The Use of Videoconferencing in Nursing for People in Their Homes:
A Review (submitted)
Rygg L. Hvor bør grensen gå mellom helsetjenestens oppgaver og egenomsorg i moderne diabetesbehandling
2017 (submitted)
Rygg L, Løhre, A, Hellzen. O. (2017). Lifestyle Changes in Diet and Physical Activities after Group Education
for Type 2 Diabetes (submitted)
Grønning K, Rannestad T, Skomsvoll JF, Rygg LØ, Steinsbekk A. Long-term effects of a nurse-led group and
individual patient education programme for patients with chronic inflammatory polyarthritis - a
randomised controlled trial. J Clin Nurs. 2014 Apr;23(7-8):1005-17.
Rygg L. Gruppeopplæring som sosial støtte. Hvorfor ønsker personer med diabetes å delta på gruppeopplæring
for type 2 diabetes? I Nordtug, Sjøblom & Wannebo (red). Sammen fremmer vi helse. Helsefremming
gjennom sosial støtte og samhandling. Levanger: Forlaget Helse-Frelse. (ISBN 978-82-93074-113).2014.
Rygg L, Moe A, Brataas HV. Evaluering av fagplan 2010 - 2013 Sykepleie, bachelorgradsstudium. Working
paper. Issue date: 2014-01-03 Series/Report: Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag; 258.
Rise MB, Pellerud A, Rygg LØ, Steinsbekk A. Making and maintaining lifestyle changes after participating in
group-based type 2 diabetes self-management educations: a qualitative study. PLoS One. 2013 May
9;8(5):e64009
Steinsbekk A, Rygg L, Lisulo M, Rise MB, Fretheim A. Group based diabetes self-management education
compared to routine treatment for people with type 2 diabetes mellitus. A systematic review with metaanalysis. BMC Health Services Research 2012, 12:213.
Rygg L. Effekten av pasientopplæring på HbA1c og mestring. BestPractice Diabetes 2012, Volum 2.(5) s. 22-24.
Rygg L, Rise MB, Grønning, K, Steinsbekk A. Efficacy of ongoing group based diabetes self-management
education for patients with type 2 diabetes mellitus. A randomised controlled trial. Patient Education
and Counseling doi: 10.1016/j.pec.2011.04.008
Rygg L, Rise MB, Lomundal B, Solberg HS, Steinsbekk A. Reasons for participation i group-based type 2
diabetes self-management education. A qualitative study. Scandinavian Journal of Public Health,
2010;38:788-93.
Olsen L.A. og Rygg L. (2004). Praktisk legemiddelhåndtering. Oslo: Cappelens Akademiske forlag. (ISBN 8202-23930-3).
Publikasjoner i manuskript
Rygg L, Brataas HV, Nordtug B. (2017). Cancer nurses` experience of using VC to support cancer patients in
primary care (manuscript in progress).
Rygg L, Brataas HV, Nordtug B. (2017). Experience with videoconferencing between patients and their cancer
nurse in primary care (manuscript in progress).
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Rygg L, Omli, R. (2017). Nurse experience of multidose drug dispensing (MDD) in primary care (manuscript in
progress).
Reviewer
Sultan Qaboos University Medical Journal
Tidsskriftet Sykepleien forskning
Tidsskrift for omsorgsforskning
Nordisk Tidsskrift for helseforskning
Presentasjoner/moderator ved forskningskonferanser og -seminarer
2017
Use of videoconferencing (VC) in primary care. Oral presentation. The Fourth European Workshop on
Practical Aspects of Health Informatics, PAHI 2017, Levanger Norway
2016
Eksperimentale forsknings design – RCT studies, Master i Klinisk sykepleie, Nord Universitet (Master
level). Nord universitet, Bodø
2014
Introduction i Quantitative Research Methodes – Experimental research designs – RCT studies,
Postgraduate Course (PhD level) Mittuniversitetet i Östersund
2012
Forsknings møte ved Steno, Gentofte, Danmark
Egne presentasjoner/moderator ved fagkonferanser og -seminarer
2017
Fagkonferanse i medikamentregning og legemiddelhåndtering, Molde høgskole, Molde
2016
Fagkonferanse i medikamentregning og legemiddelhåndtering, VID vitenskapelige høgskole, Oslo
2014
Fagkonferanse i medikamentregning og legemiddelhåndtering, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
2013
Fagkonferanse i medikamentregning og legemiddelhåndtering, Høgskolen i Narvik
FoU-prosjekt
1
Nettbrettkommunikasjon i spesialist- og kommunehelsetjenesten (NIK) 2016 – 2020. (Prosjektleder)
2
Evaluering av fagplan 2010 – 2013 sykepleie, bachelorgradsstudium, HiNT (prosjektmedarbeider,
ansvarlig for kvantitative analysene og arbeidsrapporten).
Sykepleieledet individuell intervensjon av pasienter med gjennomgått akutt hjerteinfarkt og som er blitt
behandlet med perkutan koronar intervensjon. 2012-2015 (prosjektmedarbeider og ansvarlig for
studentinvolveringen i prosjektet fra HiNTs side).

Ingjerd Gåre Kymre:

Publiserte artikler
Kymre, I. G. & Bondas, T. (2013) Skin-to-skin care for dying preterm newborns and their parents – a
phenomenological study from the perspective of NICU nurses. Scandinavian Journal of Caring
Sciences, 27, 669-676.
Kymre, I. G. & Bondas, T. (2013) Balancing preterm infants developmental needs with parent’s
readiness for skin-to-skin care - a phenomenological study. Int J Qualitative Stud Health Well-being,
8, 21370.
Kymre, I. G. (2014) NICU nurses ambivalent attitudes in skin-to-skin care practice. Int J Qualitative
Stud Health Well-being, 9:23297http://dx.doi.org/10.3402/qhv.v9.23297
Ursin, Gøril, Per-Christian Borgen, Ingjerd Gåre Kymre og Eva Robertson, Hva er helsefremmende
universiteter? En gjennomgang av konseptet, Michael, Vol.14/2/2017
Bok
Halås, Catrine Torbjørnsen; Kymre, Ingjerd Gåre; Steinsvik, Kari. Humanistiske forskningstilnærminger
til profesjonspraksis. Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 9788205499003) 266 s.
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Halås, Catrine Torbjørnsen; Kymre, Ingjerd Gåre; Steinsvik, Kari. Introduksjon til humanistiske
forskningstilnærminger til profesjonspraksis. I: Humanistiske forskningstilnærminger til
profesjonspraksis. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205499003. s. 11-16
Kymre, Ingjerd Gåre (2017) Med fenomenologi som bakgrunn for analyse av en fortelling fra
sykepleiepraksis. I: Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis. Gyldendal Akademisk
2017 ISBN 9788205499003. s. 135-146

Betty-Ann Solvoll:
Solvoll, B.A. (2017). En datters opplevelse når mor rammes av demens. Sykepleien Forskning.
Sykepleien.no/ Forskning 10.4220/Sykepleienf.2017.62294
Solvoll, B.A. (2016). Erfaringer med å være pårørende når en nærstående er døende. Nordisk
Tidsskrift for Helseforskning 12(2): xx http://dx.doi.org/10.7557/14.4056
Solvoll, B.A., Granum, V. (2016). Autonomi i sykepleie for personer med demens. Geriatrisk
Sykepleie. 3, 8-15
Solvoll, B.A. (2016). Identitet og egenverd. I: Kristoffersen, N.J., F. Nortvedt, E.A. Skaug, G.H.
Grimsbø (red.) Grunnleggende sykepleie. Oslo, Gyldendal akademisk
Solvoll, B.A., Lindseth, A. (2016). The issue of being touched. Medicine, Health Care and
Philosophy. 19:(2), 299-306 DOI 10.1007/s11019-015-9682-1
Tønnessen, S., Solvoll, B.A., Brinchmann, B.S. (2015). Ethical challenges related to next of kin –
nursing staffs’ perspective. Nursing Ethics May 22, 1-11 DOI 10.1177/0969733015584965
Solvoll, B.A., Hall, E., Brinchmann, B.S. (2014). Ethical challenges in everyday work with adults with
learning disabilities. Nursing Ethics. 19,1-11 doi:10.1177/0969733014538887
Horntvedt, M.E., Romøren, M., Solvoll, B.A. (2014). Ethical problems related to intravenous fluids in
nursing homes. Nursing Ethics. 18,1-12
Solvoll, B.A., Ursin, G., Brinchmann, B.S., Lindseth, A. (2013) En sykepleiers erfaringer i møte med
pårørende – og seg selv. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning. 9(1):82-94
Solbrække, K.N., Solvoll, B.A., Heggen, K. (2012). Reframing the field of gender and nursing
education. Gender and Education. 25(5): 640-653
Oppsahl, G., Solvoll, B.A., Granum, V. (2012) Forførende samhandlingsreform. Sykepleien 100(03):
60-63
Granum, V., Solvoll, B.A. Oppsahl, G., (2012) Hva kjennetegner kritisk tenkning? Sykepleien
Forskning 7(1): 80-88
Solvoll, B.A. Oppsahl, G., Granum, V. (2012) Hvordan bidrar rammeplanen for norsk
sykepleierutdanning til akademisk profesjonskompetanse? Uniped 35(1), 22-33
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Elisabeth Bergdahl:

0B

Vetenskapliga artiklar:
 2016: Concept analysis and the building blocks of theory: misconceptions regarding theory development
 2015: The myth of induction in qualitative nursing research
 2013: Co-creating possibilities for patients in palliative care to reach vital goals – a multiple case study of
home-care nursing encounters
Övriga publikationer
 2014: Rapport, Fou nu, Palliativ vård i särskilt boende för äldre, PVIS – Vad hände sen? Chefernas
synpunkter efter att personal har fått utbildning Publicering: Fou NU, medförfattare: Eva Henriksen
 2013: Artikel - Att samskapa en god vård genom goda vårdrelationer för patienter i specialiserad palliativ
hemsjukvård. Socialmedicinsk tidskrift
Presentation vetenskapliga konferenser
 2017: The 21st International Philosophy of Nursing Conference, University of Worcester, Examining the
foundation of Concept analysis in nursing
 2017: Wellbeing and caring in changing times, Conference Nord University, Observations of caring and
uncaring acts for elderly in a nursing home during meals: implications for changes in the future
 2016: Qualitative Methods Conference, Glasgow, Muntlig presentation: The problem of induction in
qualitative nursing research.
Symposium: Participatory Action Research – Co-creating possibilities and developing nursing care by
student activities in nursing homes. Medpresentatör: Prof Terese Bondas
 2015: International Human Science Research Conference, Trøndelag University College (HiST), Department
of Nursing Science. Muntlig presentation: Receiving students on a regular base in nursing homes, can be a
way to promote a learning care culture
 2014: The 22nd Nordic Gerontology Congress in Gothenburg. Muntlig presentation: Experience from
working with action research in the processes of “educating nursing homes”
 2013: CARN, University of Tromsø, Staying Critical: Nurturing democratic partnership in action research.
Muntlig presentation: Experience from working with action research in the processes
 2013: International Human Science Research Conference Network. Muntlig presentation: Action research to
improve care encounter in palliative home care
Reviewer för vetenskapliga publikationer:
34T

 2017 – Nordisk tidskrift
 2016 – Journal of advanced Nursing
 2013 – Nursing Inquiry
 2015 – International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being
Utvecklingsarbete:
2012 – 2016 Utvecklingsäldreboendeprocessen, deltagarbaseradforskning
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Erik Waage Nielsen:

Publications: In total ca 130+ articles from 1989-today 24th June 2017 (128 hits on
PubMed),
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=nielsen+ew+or+%22waage+nielsen%22

List displays articles with official publication dates within the last five years:
1: Hilmo J, Kayser O, Nielsen EW. Fettembolisyndrom. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017Jun 26;137(1213):896. doi: 10.4045/tidsskr.17.0009. Print 2017 Jun 27.Norwegian. PubMed PMID: 28655246.
2: Hennø LT, Storjord E, Christiansen D, Bergseth G, Ludviksen JK, Fure H, BareneS, Nielsen EW,
Mollnes TE, Brekke OL. Effect of the anticoagulant, storage timeand temperature of blood samples on
the concentrations of 27 multiplex assayedcytokines - Consequences for defining reference values in
healthy humans.Cytokine. 2017 Sep;97:86-95. doi:10.1016/j.cyto.2017.05.014. Epub 2017 Jun
6.PubMed PMID: 28595117.
3: Tveita IA, Madsen MRS, Nielsen EW. Dissection of the internal carotid arteryand stroke after
mandibular fractures: a case report and review of theliterature. J Med Case Rep. 2017 Jun
2;11(1):148. doi: 10.1186/s13256-017-1316-1.PubMed PMID: 28576125; PubMed Central PMCID:
PMC5455209.
4: Storm BS, Andreasen S, Hovland A, Nielsen EW. Gas Embolism DuringHysteroscopic Surgery?:
Three Cases and a Literature Review. A A Case Rep. 2017May 12. doi:
10.1213/XAA.0000000000000549. [Epub ahead of print] PubMed PMID:28509779.
5: Hellerud BC, Orrem HL, Dybwik K, Pischke SE, Baratt-Due A, Castellheim A, FureH, Bergseth G,
Christiansen D, Nunn MA, Espevik T, Lau C, Brandtzæg P, NielsenEW, Mollnes TE. Combined
inhibition of C5 and CD14 efficiently attenuated theinflammatory response in a porcine model of
meningococcal sepsis. J IntensiveCare. 2017 Feb 27;5:21. doi: 10.1186/s40560-017-0217-0.
eCollection 2017. PubMed PMID: 28261486; PubMed Central PMCID: PMC5327570.
6: Skjelstad T, Sørensen MA, Nielsen EW. Alpine cross-country skier with energydepletion and
reduced consciousness. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 Feb21;137(4):289-291. doi:
10.4045/tidsskr.16.0267. eCollection 2017 Feb. English,Norwegian. PubMed PMID: 28225237.
7: Nielsen EW. Re: En kvinne i 70-årene med rask forverring av kognitiv funksjon.Tidsskr Nor
Laegeforen. 2016 Oct 11;136(18):1507. eCollection 2016 Oct.Norwegian. PubMed PMID: 27731585.
8: Farkas H, Martinez-Saguer I, Bork K, Bowen T, Craig T, Frank M, Germenis AE,Grumach AS,
Luczay A, Varga L,
Zanichelli A; HAWK. International consensus on thediagnosis and management of pediatric patients
with hereditary angioedema with C1inhibitor deficiency. Allergy. 2017 Feb;72(2):300-313. doi:
10.1111/all.13001.Epub 2016 Sep 8. PubMed PMID: 27503784; PubMed Central PMCID:
PMC5248622.
9: Landsem A, Fure H, Mollnes TE, Nielsen EW, Brekke OL. C1-inhibitor efficientlydelays clot
development in normal human whole blood and inhibits Escherichiacoli-induced coagulation measured
by thromboelastometry. Thromb Res. 2016Jul;143:63-70. doi: 10.1016/j.thromres.2016.04.024. Epub
2016 Apr 28. PubMedPMID: 27197075.
10: Ellingsen RB, Baloch FK, Nielsen EW. [Air embolism caused by intraosseousneedle?]. Tidsskr Nor
Laegeforen. 2016 Jan 26;136(2):138. doi:10.4045/tidsskr.15.0646. eCollection 2016 Jan 26.
Norwegian. PubMed PMID:26813819.
11: Skjeflo EW, Sagatun C, Dybwik K, Aam S, Urving SH, Nunn MA, Fure H, Lau C,Brekke OL,
Huber-Lang M, Espevik T, Barratt-Due A, Nielsen EW, Mollnes TE.Combined inhibition of complement
and CD14 improved outcome in porcinepolymicrobial sepsis. Crit Care. 2015 Nov 27;19:415.
doi:10.1186/s13054-015-1129-9. PubMed PMID: 26612199; PubMed Central PMCID:PMC4662001.
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12: Nielsen EW. [Re: A woman pregnant with twins and with polyuria andpolydipsia]. Tidsskr Nor
Laegeforen. 2015 Nov 17;135(21):1922. doi:10.4045/tidsskr.15.1131. eCollection 2015 Nov 17.
Norwegian. PubMed PMID:26577310.
13: Storm B, Dybwik K, Nielsen EW. Late complications after percutaneoustracheostomy and oral
intubation: Evaluation of 1,628 procedures. Laryngoscope.2016 May;126(5):1077-82. doi:
10.1002/lary.25766. Epub 2015 Nov 3. PubMed PMID:26526090.
14: Hellerud BC, Olstad OK, Nielsen EW, Trøseid AM, Skadberg Ø, Thorgersen EB,Vege Å, Mollnes
TE, Brandtzæg P. Massive Organ Inflammation in Experimental andin Clinical Meningococcal Septic
Shock. Shock. 2015 Nov;44(5):458-69. doi:10.1097/SHK.0000000000000441. PubMed PMID:
26473439.
15: Johnsrud I, Kulseth MA, Rødningen OK, Landrø L, Helsing P, Waage Nielsen E,Heimdal K.
Correction: A Nationwide Study of Norwegian Patients with HereditaryAngioedema with C1 Inhibitor
Deficiency Identified Six Novel Mutations inSERPING1. PLoS One. 2015 Aug 13;10(8):e0136011.
doi:10.1371/journal.pone.0136011. eCollection 2015. PubMed PMID: 26270546; PubMedCentral
PMCID: PMC4536201.
16: Landsem A, Fure H, Christiansen D, Nielsen EW, Østerud B, Mollnes TE, Brekke OL. The key
roles of complement and tissue factor in Escherichia coli-inducedcoagulation in human whole blood.
Clin Exp Immunol. 2015 Oct;182(1):81-9.
doi:10.1111/cei.12663. Epub 2015 Aug 2. PubMed PMID: 26241501; PubMed Central PMCID:
PMC4578511.
17: Johnsrud I, Kulseth MA, Rødningen OK, Landrø L, Helsing P, Waage Nielsen E,Heimdal K. A
Nationwide Study of Norwegian Patients with Hereditary Angioedemawith C1 Inhibitor Deficiency
Identified Six Novel Mutations in SERPING1. PLoSOne. 2015 Jul 8;10(7):e0131637. doi:
10.1371/journal.pone.0131637. eCollection2015. Erratum in: PLoS
One. 2015;10(8):e0136011. PubMed PMID: 26154504; PubMedCentral PMCID: PMC4496036.
18: Stordahl H, Passas E, Hopland A, Nielsen EW. Nine out of ten trauma calls to a Norwegian
hospital are avoidable: a retrospective analysis. BMC Emerg Med. 2015Feb 3;15:1. doi:
10.1186/s12873-015-0026-5. PubMed PMID: 25644685;
PubMed CentralPMCID: PMC4320595.
19: Trøseid M, Nestvold TK, Nielsen EW, Thoresen H, Seljeflot I, Lappegård KT.Soluble CD14 is
associated with markers of vascular dysfunction in bariatricsurgery patients. Metab Syndr Relat
Disord. 2015 Apr;13(3):119-24. doi:10.1089/met.2014.0111. Epub 2015 Jan 6. PubMed PMID:
25562385.
20: Warsame MO, Gamboa D, Nielsen EW. [M. Warsame and colleagues reply]. Tidsskr Nor
Laegeforen. 2014 Dec 9;134(23-24):2239. doi: 10.4045/tidsskr.14.1437.eCollection 2014 Dec 9.
Norwegian. PubMed PMID: 25492326.

Aud Moe:

Utviklingsarbeid
Emneansvarlig Videreutdanning Kunnskapsbasert eldreomsorg (15 stp), 2016, Nord universitet
Ansvarlig i utvikling av studieplan og studiegjennomføring i videreutdanning Kunnskapsbasert praksis
(15 stp), et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag/Senter for
omsorgstjenesteforskning midt og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i samarbeid med Kommunenes
interesseorganisasjon, 2012-2013
Evaluering og revidering Fagplan Sykepleie Bachelor, HiNT, 2013
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Publikasjoner
Moe A, Brataas HV. Interdisciplinary collaboration experiences in creating an everyday rehabilitation
model: a pilot study. Journal of Multidisciplinary Healthcare Volum 2016:9 Pages 173-182. DOI:
http://dx.doi.org/10.2147/JMDH.S103696
Moe, A., Evensen, A., Torvik, K. & Brataas, H.V. (2015). Pain Assessment as a Tool in Back-to-Work
Rehabilitation. Open Journal of Nursing 2015. ISSN Print: 2162-5336 ISSN Online: 2162-5344. DOI:
10.4236/ojn.2015.59087
Moe, A., Ekker, K. & Enmarker, I. A description of resilience for Norwegian home-living
chronically ill oldest old persons. Open Journal of Nursing Vol.3 No.2(2013), Article
ID:32480,8 pages DOI:10.4236/ojn.2013.32033
Moe, A., Hellzén, O. & Enmarker, I. The meaning of receiving help from home nursing
care. Nurs Ethics. 2013 Nov;20(7):737-47. doi: 10.1177/0969733013478959. Epub 2013
Apr 26
Moe, A., Hellzén, O., Ekker, K. & Enmarker, I. Inner strength in relation to perceived
physical and mental health among the oldest old people with chronic illness.
Aging Ment Health. 2013;17(2):189-96. doi: 10.1080/13607863.2012.717257. Epub 2012
Aug 30.
Moe, A., Enmarker, I., & Hellzén, O. (2012). “Daily Life for Chronically Ill Oldest Old
Persons”. Nursing Reports 2012; volum 2:e8

Fagartikler og arbeidsnotat/ HiNT-utredning/ SOF-rapporter/ antologi
Ingstad, K, Norum M, Moe, A (2016) Vikarpool: Et tveegget sverd. I Ingstad, K (red. 2016) Turnus som
fremmer heltidskultur. Oslo: Gyldendal Akademiske.

Bjørg Dale, Bjarte Folkestad, Oddvar Førland, Ragnhild Hellesø, Aud Moe og Maren Sogstad (2015) Er
tjenestene fortsatt «på strekk»? Senter for omsorgsforskning
Brataas HV og Moe A (2015) Pilotstudie om Stjørdalsmodellen for hverdagsrehabilitering. Følgestudie
om teambasert planlegging og innføring. Senter for omsorgsforskning Midt-Norge.
Moe, A. og Brataas, HV. (2014). Veien mot å bli Livsgledesykehjem.
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/227072/1/Rapport10_14_web.pdf
Moe, A (2014) Dagens og fremtidens sykepleierrolle. Vi sykepleiere. Årgang 30, Utgave 1, s 6-7.
Rygg, L.Ø., Moe, A. & Brataas, H.V. (2013) Evaluering av fagplan 2010 - 2013 Sykepleie,
bachelorgradsstudium
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http://www.nb.no/idtjeneste/URN:NBN:no-bibsys_brage_47345

2013

Johanne Alteren:

Leder for forskningsgruppen «Yrkesutøverens kunnskapsutvikling i
sykepleie og helsefag».
Leder forskningsprosjektet «Forstyrrelser når sykepleiere håndterer
legemidler i kirurgisk avdeling».
Leder og veileder forskningsprosjektet «Temabasert samtalegruppe i
allmennpsykiatrisk døgnavdeling, en kvalitativ studie basert på
pasienterfaringer».
Prosjektleder «Universitetet i Nordland på Helgeland».
Redaktør vitenskapelig antologi: «Erfaringens stemme».
Fleksibel master i klinisk sykepleie. Universitetet i Nordland i samarbeid
med Høgskolene i Narvik, Harstad og Nesna Finansieringskilde:
Universitetet i Nordland/Nord universitet og Høgskolene i Narvik, Harstad og Nesna

Anne Elisabet Kasén:

Bidragit till inledandet av det som utvecklades till det EVO- (Speciella statsandelar som beviljas
forskning
inom
universitetscentralsjukhusdistrikten
i
Finland)
finansierade
forskningsprojektet “I patientens värld” inom Helsingfors och Nylandssjukvårdsdistrikt genom
att att påbörja licentiatavhandlingen 1994. Projektmedlem 1994- 2003. Post doktoral medlem
i det EVO- finansierade projektet ”I patientens värld- en studie av hälsa, lidande och vård”
inom HNS 2003- 2014.
Medlem i ett Nordiskt tvärvetenskapligt, komparativt forskningsprogram “Health Care
Leadership and Innovation: The Case of Adverse Encounters in the Care of Elderly People”
(Sept 2015: CARELEAD) under ledning av prof. Terese Bondas. Medlem från programmets
start 2011->, vice ledare från hösten 2016.
Lisbeth Uhrenfeldt:
Eget forskningsprogram: 2013-17: Knowledge developement and application. 47 peer reviewed
originale artikler er publiceret i samme periode.
Eget forskningsprogram og akademiske produktion har siden 2010 været samlet idenfor følgende to
delområder og med medlemskab af hvert sit internationale faglige fællesskab:
1)Patient and significant others experiences´ of transitions in hospitals,
2) Caring leadership and knowledge transition in health care professionals

Berit Støre Brinchmann:
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Prosjekt- / forskningserfaring
2012 – 2017
Prosjekt: Hoppe etter Fredericia Omfang/arbeidsmengde: Prosjektleder
og hovedveileder phd prosjekt, Finansieringskilde: Fondsregion Nord,
Økonomi / størrelse på prosjektet: 2, 5 millioner Prosjektet er et
fullfinansiert phd prosjekt, der jeg har vært hovedveileder. PhD
kandidat Cathrine Moe, leverte sin doktorgradsavhandling ved Senter
for praktisk kunnskap, Nord universitet, juni 2017. Avhandlingen er
artikkelbasert, og to av artiklene er publisert, en er akseptert, mens en
er til vurdering for publisering i fagfellevurderte tidsskrifter.
2015 - 2017
Prosjekt: Multifamilieterapi ved alvorlige spiseforstyrrelser hos voksne
Omfang/arbeidsmengde: 50% stilling, Finansieringskilde:
Nordlandssykehuset, Økonomi / størrelse på prosjektet: Lønnsmidler,
50% stilling forsker Feltarbeid er utført i 2 år i MFT( multifamilieterapi),
samt kvalitative intervjuer og fokusgruppeintervjuer med deltakerne. En
artikkel om terapeutene praksis er sendt til vurdering for publisering. En
artikkel om pasienters og pårørendes erfaringer med MFT er under
utarbeidelse. Det er sendt søknader om prosjektmidler til Helse Nord,
Extrastiftelsen og Fondsregion Nord. En søknad om to
stipendiatstillinger er sendt NFR i samarbeid med Nord. 2
masterstudenter fra Nord er inkludert i et delprosjekt, og skal utføre
kvalitative intervjuer med foreldre til voksne med alvorlige
spiseforstyrrelser.
2011 - 2017
Prosjekt: Hverdagsetikk Finansieringskilde: FoU-tid Nord og
samarbeidende universiteter/ høgskole, Forskere fra Nord har foretatt
datainnsamling i etiske refleksjonsgrupper ved tre enheter i
kommunehelsetjenesten. 4 vitenskapelige artikler er publisert i
samarbeid med forskere fra Nord, UiS, Høgskolen i Sør-Øst Norge og
Århus universitet. En siste artikkel er sendt til vurdering for publisering.
Det planlegges en artikkel/sekundæranalyse av alt datamaterialet.
2011 - 2014
Prosjekt: Brukerstyrt innovasjonsprosjekt Omfang/arbeidsmengde:
Veileder på hovedprosjekt, samt to phd prosjekter, Finansieringskilde:
Fondsregion Nord, Økonomi / størrelse på prosjektet: 4,9 millioner
Prosjektet er finansiert av Fondsregion Nord (3 millioner) i samarbeid
med UiN, Vestvågøy og Sortland kommune. Hovedprosjektet ble
avsluttet august 2014. Solrun Holm leverte sin PhD avhandling( revisjon
3 mnd) juni 2017 ved Senter for praktisk kunnskap, Nord Universitet.
Avhandlingen er artikkelbasert, og to av artiklene er publisert, og to er
sendt til vurdering i fagfellevurderte tidsskrift. Jeg har vært
hovedveileder. Torill Sæterstrand har publisert 2 vitenskapelige artikler
og en fagartikkel.
Publikasjoner / vitenskapelige produksjoner (de siste fem år)
2017
Vitenskapelig artikkel - Tailoring reablement: a grounded theory study
of establishing reablement in a community setting in Norway, (Moe,
Brinchmann). Health & Social Care in the Community, Grad:
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Doktorgrad, Artikkelen inngår i Cathrine F Moes PhD avhandling, der jeg
er hovedveileder
2017
Vitenskapelig artikkel - Fathers' experience of starting family life with
an infant born prematurely due to mothers' severe illness (Værland,
Vevatne, Brinchmann) Sexual & Reproductive Healthcare, Grad:
Doktorgrad, Artikkelen inngår i Inger Værlands (UiS)
doktorgradsavhandling, der jeg er medveileder (planlagt innlevering
august 2017)
2017
Vitenskapelig artikkel - Mothers' experience of having a premature
infant due to preeclampsia (Værland, Vevatne, Brinchmann)
Scandinavian journal of caring science (akseptert for publisering), Grad:
Doktorgrad, Artikkelen inngår i Inger
Værlands(UiS)doktorgradsavhandling, der jeg er medveileder (planlagt
innlevering august 2017).
2016
Vitenskapelig artikkel - Evolving reablement: a grounded theory study
of public sector implementation (Moe, Brinchmann), Grounded Theory
Review, Grad: Doktorgrad, Artikkelen inngår i Cathrine Fredriksen Moes
(Nord) doktorgradsavhandling, der jeg er hovedveileder
2016
Vitenskapelig artikkel(nivå 2) - Confronting one's vulnerability - Patients
with chest pain participating in a high intensitet exercise programme,
(Røysland, Friberg, Brinchmann, Svello, Valborgland, Larsen) Journal of
clinical nursing, Grad: Doktorgrad, Artikkelen inngår i Ingrid Ølfarnes
Røyslands(UiS) doktorgradsarbeid
2016
Vitenskapelig artikkel(nivå 2) - Ethical challenges relatert to next of kin:
Nurses' perspectives,(Tønnessen, Solvoll, Brinchmann) Nursing Ethics,
Artikkelen inngår i forskningsprosjektet: Hverdagsetikk
2016
Vitenskapelig artikkel - An integrative review of mothers' experiences of
preeclampsia, (Værland, Vevatne, Brinchmann) JOGNN, Grad:
Doktorgrad, Artikkelen inngår i Inger Værlands( UiS)
doktorgradsavhandling, hvor jeg er medveileder (planlagt innlevering
august 2017)
2016
Vitenskapelig artikkel - Experiences of moral challenges in everyday
nursing practice: In light of professionals' selfunderstanding
(Kristoffersen, Fiberg, Brinchmann), Nordic Journal of Nursing Research.
Artikkelen inngår i forskningsprosjektet Hverdagsetikk
2016
Lærebok- Etikk i sykepleien (4. utgave)(Brinchmann (red) Gyldendal
akademisk
2015
Vitenskapelig artikkel(nivå 2) - Ethical challenges in everyday work with
adults with learning disabilities, (Solvoll, Hall, Brinchmann) Nursing
Ethics, Artikkelen inngår i forskningsprosjektet Hverdagsetikk.
2015
Vitenskapelig artikkel - Hjemmesykepleiepraksis. Hvordan ny
organisering av helsetjenesten påvirker sykepleiepraksis, Hvor er
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produksjonen publisert (Sæterstrand, Holm, Brinchmann) Klinisk
Sygepleje.
2014
Vitenskapelig artikkel - Struggling with and for - A Grounded Theory of
parents managing life with hard-to-treat ADHD teenagers (Sollie,
Brinchmann) Grounded Theory Review, Grad: Doktorgrad, Artikkelen
inngår i Henrik Sollies(NTNU) doktorgradsavhandling
2014
Bokkapittel i vitenskapelig antologi - Fra ide til Grounded Theory
(Brinchmann), I: Hjalmhult, E, Giske, T, Satinovic, M( red)Innføring i
Grounded Theory. Akademika forlag. Bokkapitlet inngår i den første
norske boken om Grounded Theory
2013
Vitenskapelig artikkel - Values that vanish into thin air. Nurses'
experiences of Ethical values in their daily work (Bentzen, Hartvik,
Brinchmann) Nursing research and practice, Grad: Master, Artikkelen
inngår i Gro Bentzens masteroppgave i klinisk sykepleie, Nord
universitet, der jeg var veileder.
2013
Vitenskapelig artikkel - En sykepleiers erfaring i møte med pårørende og seg selv, (Solvoll, Lindseth, Ursin, Brinchmann). Nordisk tidsskrift for
helseforskning, Artikkelen er en del av forskningsprosjektet
Hverdagsetikk.
2013
Bokkapittel - Etiske aspekter når et barn blir født for tidlig
(Brinchmann), I: Wigert, H og Jackson, K(red) Familiecentrerad
neonatalvård, Studentlitteratur, Lund.
Karin Torvik:
REDIC studien, kartlegging av sykehjemspasienter i Nord Trøndelag
Smertelindring hos sykehjemspasienter
Kunnskaper, ferdigheter og holdninger hos ansatte i forhold til smertelindring hos eldre i sykehjem
og hjemmetjenesten i Midt Norge
Trening hos eldre 65+ og 80+
Gunilla Elisabet Kulla:

Academic experience/Membership of Research groups
2016- (2019). Project: Promoting social innovation in elderly care institutions. Project
leader, Nord University. Project owner: Nordland Research Institute. Collaboration with 4
universities and 5 elderly care facitlities. External financing.
2014-2015: Överlärare och prosjektleder for Yrkeshøgskolan Novia, Vasa i VATA (Effektiva
arbetsmetoder) projektet, ett samarbetsprojekt mellan 7 yrkeshögskolor i Finland. Fokus på
interprofessionellt samarbete och lärande bland studerande på både bachelor- och
masternivå. Prosjekteier: Yrkeshøgskolan Arcada, Helsingfors. Externt finasiert.
2013-2014: överlärare och prosjektforskare i projektet «Hemma Bäst – Kotona Paras».
Projektifierad undervisning bland svensk- och finskspråkiga bachelorstudenter (sjukskötare
och socionomer). Externt finansiert.
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2012-2013: Kontaktlärare og prosjektforskare vid Yrkeshögskolan Novia i Medibothniaprojektet i Vasa. Temagrupp: äldre. Samarbete mellan den svensk- och den finskspråkiga
yrkeshögskolan i Vasa. Externt finansiert.
Participant of Professor Upgrade Programs at the Nord University
2017 (4 seminars): Forskningsrådet, professors qualifications, in collaboration Faculty of
Nursing and Health Sciences, social sciences:
1. Seminar, professors’ qualifications, Bodø, Norway.
2. Norwegian research institute, 1.4-5.5.2017, Levanger, Norway.
3. PhD supervision 31.5-2.6.2017, Steinkjer, Norway. Qualifications: PhD Supervisor.
4. Respondent and opponent: draft promoting social innovation within institutionbased elderly care – a research and practice based education approach, 1415.6.2017, Levanger, Norway.
2016 (3 seminars), in cooperation with Faculty of Professional Studies, Pedagogics)
1-2. Introduction. 22.4 CV, pedagogic portfolio,
internationalization, Bodo, Norway.
3. 28.11-2.12 Scientific writing and education, respondent and
opponent: presentation of draft “Health of Older Migrants”
(in progress), Tallinn, Estonia.
The Norwegian Forum of Global Public Health. Deputy 2017 –
Member of Research Group in Public Health, Nord University, 2015-Member of Research
Group in Elderly Research, Age Institute, Karolinska Institute, 2000
Moderator: Concurrent scientific session: Well-being in the organization of care and
experience of illness (21.4.). NCCS and EACS conference: Wellbeing and caring in changing
times. 20.-21st April, 2017, Nord University, Bodo, Norway.
Intermediate seminar at Center of Practical Knowledge, Nord University 16th November,
2016. Magnussen, I-L. «Sansehagen-Naturens vei inn i omsorgen i sykehjem-en
aksjonsforskning» (in Swedish). Main supervisor Professor Terese Bondas and co-supervisor
Associate professor Johanne Alteren. Internal opponent Gunilla Kulla, Nord University,
Norway and external opponent Zada Paljalic, HiOA, Norway.
Scientific Conferences
Kulla, G. 7th International Nurse Educator Conference, 6.-9.5.2018, Banff, Canada.
(submitted abstract)
Kulla, G; Sarvimaki, A.; Ekman, S-L. Poster: Older Re-Migrants’ Experiences of
Integration and Inclusion from a Lifespan Perspective. 2017 IAGG World Congress of
Gerontology and Geriatrics, 23.-27th July, 2017, San Francisco, USA. (published as
supplement in process)
Kulla, G.; Roli, K.; Johnson, R.; Lo, C.; Vedeler, J.; Robertson, E. Paper: Promoting
social innovation within institution-based elderly care – a research and practice based
education approach. NCCS and EACS conference: Wellbeing and caring in changing times.
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20.-21st April, 2017, Nord University, Bodo, Norway.
Kackur, A-L.; Kulla, G. Poster: Development of Dementia in Persons with Down’s
Syndrome-The caregivers’challenges. HESDIA-conference, 21.-23rd, September 2016, Kaunas,
Lithuania. ISBN 978-9955-27-489-6 (online).
Kackur, A-L.; Kulla, G. Poster: Development of Dementia in Persons with Down’s
Syndrome. Good Ageing – Better Society, 23rd NKG Nordic Congress of Gerontology, 19.-22nd
June, 2016, Tampere, Finland.
Kulla, G.; Sarvimäki, A.; Ekman, S-L. Poster: Lärdomar om migration och integration livsloppsintervjuer med äldre återflyttade sverigefinländare. [Lessons learned about
migration and integration – life-span interviews with older re-migrated Sweden-Finns].
Asiantuntijapäivä ”Välineitä hyvään vanhuuteen” [Sakkunnigdag ”Beredskap för ett gott
åldrande”],[Professionals day ”Preparedness for good ageing”, 21.6.2016], 23rd NKG Nordic
Congress of Gerontology, 19.-22nd June, 2016, Tampere, Finland.
Kulla, G.; Hietanen, A. Paper: THE BEST AT HOME - project at Novia University of
Applied Sciences (UAS)- nursing students participatory project activities. The Third Nordic
Forum for nurse educators, 10.-14th October, 2015, Mo i Rana, Norway.
Kulla, G.; Liljeroth, P. Paper: The VATA Project at Novia University of Applied Sciences
(UAS) - Developing evidence-based inter-professional rehabilitating ways of working in socialand healthcare. The Third Nordic Forum for nurse educators, 10.-14th October, 2015, Mo i
Rana, Norway.
Liljeroth, P.; Kulla, G. Poster: VATA-projektet vid Yrkeshögskolan Novia – Utveckling
av evidensbaserade mångprofessionella rehabiliterande arbetssätt inom social- och
hälsovården. [VATA-project at Novia UAS – Development of evidencebased interprofessional
rehabilitation in social- and health Care]. Pohjois-Suomen hoitotiedepäivät
[Vårdvetenskapliga dagarna i Norra-Finland], 24.-25th September, 2015, Oulu, Finland.
Kulla, G.; Lehti, A-M.; Salmela, S. Poster: Evidensbaserad funktionsupprätthållande
rehabilitering - Vasa Centralsjukhus som innovatör i sjukskötarstuderandes
kompetensutveckling. [Evidencebased rehabilitation and functional capacity – competence
and innovations in nursing education by Vasa central hospital]. Sykepleieforskning i tiden betydning for fremtidens helsetjenste. Avdelning for sykepleievitenskap ved Universitetet i
Oslo og Norsk Sykepleieforbunds jubileumskonferense, 7.-9th June 2015, Oslo, Norge.
Kulla, G.; Liljeroth, P. Paper: Vaikuttavat tavat (VATA) – projektet:
Mångprofessionella rehabiliterande arbetssätt i vård- och omsorg genom
yrkeshögskolestuderandes engagemang. [Evidencebased methods, the (VATA)-project:
Interprofessional rehabilitation in healthcare by bachelorstudents]. Projektet för Vasa
undervisningshälsocentral, Vasa stad. I:a Hälsovetenskapsdagarna Österbotten, 18.-19th
September, 2014, Vasa, Finland.

Oral or Poster Presentations (not refereed)
Kulla, G.; Kullas-Nyman, L.; Gädda, M.; Granlund, J.; Salmela, S.; Lehti, A-M.; Vesimäki,
G.; Wisur-Hokkanen, C. Poster: Evidensbaserad funktionsupprätthållande rehabilitering Vasa Centralsjukhus som innovatör i sjukskötarstuderandes kompetensutveckling.
[Evidencebased rehabilitation and functional capacity – competence and innovations in
nursing education by Vasa central hospital]. Slutseminar VATA-projektet, Yrkeshögskolan
Arcada, 25th November, 2015, Helsingfors, Finland,
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Hietanen, A.; Kulla, G.; Palosaari, S.; Peltomäki, P.; Malkamäki, R.; Yrjölä, E-K. Poster:
Projektet Hemma Bäst- Kotona Paras (2013-2014). [Project: East West Home’s Best].
Vanhustyön vastuunkantajat, II kansallinen moniammatillinen kongressi, Finlandia-talo, 15.16th May, 2014. Helsinki, Finland.

Populärvitenskapelige (not refereed)
Liljeroth, P.; Hautala, T.; Teppo, U.; Kulla, G. VATA-palaute – Näkemyksiä
projektioppmisesta, näyttöön perustuvasta työtavasta sekä ICF-luokituksen käytöstä.
[Evaluation of the VATA-project – Experiences of project-based learning, evidence based
working methods and ICF-classifications]. Helsingfors: Arcadas Working Papers 1, 2016, ISSN
234-3064, ISSBN 978-952-5260-68-7 .
Kulla, G.; Liljeroth, P. VATA-projektet vid Yrkeshögskolan Novia: Interprofessionella
rehabiliterande arbetssätt och evidensbaserad praktik - pilotering av case i Vasa och Åbo.
[VATA-project at Novia UAS: [Inter-professional Rehabilitating Working Methods and
Evidencebased Practice - Case studies in Vaasa and Turku], Helsingfors: Arcadas Working
Papers ISSN 234-3064, ISBN 978-952-5260-68-7.
Liljeroth, P.; Kulla, G. VATA-projektet-Utveckling av evidensbaserad praxis som stöder
befolkningens funktionsförmåga. [Development of evidencebased practical studies to
improve functional capacity in population]. Vård i Fokus 2015 2, 24-28.
Pedagogical rapports
Kulla, G.; Peltomäki P.; Palosaari, S.;.Fröjdö, M. (2016). Social- och
hälsovårdsområdets pedagogiska utsikter inom äldrevård och omsorg. [Educational
Prospects in Elderly Care in Social- and Health Care]. Hietanen, A. Frödjö, M. (red.)
Projektrapport Hemma Bäst-Kotona Paras. Vasa: Yrkeshögskolan Novia.
Kallio, S.; Palosaari, S.; Kulla, G. (2014). Pedagogiikasta käytännön onnistumisiin ja
haasteisiin – kouluttajien kokemuksia. [Pedagogy of Practical Success and Challenges – from
Educators Point of View]. Red. Hakala, P.; Nurmi, R. Asenne Asenne ja osaaminen kohdalleen
Vaasan vanhustyössä. [The attitude and expertise into place in elderly care in Vaasa].
Raportti muutoskoulutuksesta vuosina 2010-2013. Vaasa: Vaasan ammattikorkeakoulu
University of Applied Sciences, Other Publications C18, s. 57-59.
Referee
The 21st IAAG World Congress of Gerontology and Geriatrics, San Francisco, USA (2017,
2016)
Hoitotiede (Nursing science, english abstracts)
Hoitotiede (vårdvetenskap) 2017
Nordisk tidskrift för helseforskning (2016)
Scandinavian Journal of Caring Sciences (2016, 2017)
The Third Nordic Forum for nurse educators, Mo i Rana, Norway (2015)
Health Promotion International (2013, 2016,2017)
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Vedlegg 11: Studiets fagmiljø-deltakelse i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk
Terese Bondas:
Editorial board member, Scientific International Journals: ‘Journal of Advanced Nursing’ since
2008, ‘International Journal of Childbirth’, since 2012 and ‘Global Qualitative Nursing Research’,
since 2014 Previously Hoitotiede, Finland, LIV, Sweden, Research in Nursing, Lithuania
Referee scientific journals (13): International Nursing Review, Journal of Nursing Management,
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Journal of Advanced Nursing, and Hoitotiede-Nursing
Research, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Open Nursing
Journal, Sage, BMC Nursing, International Nursing Review, Health and Technology
Conference organizer, member and chair since 1989 (more than 20 conferences and seminars)
International research courses developed and funded in Metasynthesis, Qualitative Methods,
Action Research, Middle range theories in Nursing Science, University of Borås, Nord University
Teaching and supervising since 1985 at Doctoral (1999), Master (1995) and Bachelor (1985) level
in Nursing, Professional Studies, Health Care Administration, Pedagogy, Qualitative Research
Methods especially Metasynthesis, Phenomenological Approaches, Action Research, Nursing
leadership and evidence-based care. Teaching and supervision experience from several universities:
Norway, Finland, Denmark, Sweden, Ireland, Lithuania, and the United Kingdom.
Guest professor invitations and collaboration:
2017: The University West of Scotland, Professor Ruth Deery
2017, 2015, 2014 and 2012: University of Gothenburg, Sweden, Professor Ingela Lundgren and
Professor Marie Berg, Associate Professor Morten Sager
2014: Luleå Technical University, Nursing Science, 10% Guest Professor, Professor Siv Søderberg
2014: Swansea University Wales, the late Professor Melanie Jasper
2013: University of Connecticut, Professor Cheryl Tatano Beck
2012: Trinity University, Dublin, Ireland, Associate Professor Vivienne Brady
2012: University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania, Associate Professor Alina Vaskelyte and
Ruta Butceviciene
Erasmus collaboration:
University West of Scotland, 2016- (Professor Ruth Deery), Tallinn University 2016-(Professor Aino
Ugaste), Swansea University Wales, United Kingdom, Nursing science, 2015-(Professor Sue Jordan)
University of Eastern Finland, Kuopio, Department of Nursing Science, Finland, 2013-(Professor
Hannele Turunen and Katri Vehvilæinen-Julkunen), University of Gothenburg, Sahlgrenska Academy,
Sweden, 2012-(Professor Ingela Lundgren), Previous collaboration: Professor emer. Elisabeth Hall,
Aarhus University and Professor Barbara Paterson, Thompson Rivers University, Canada
Lisbeth Ø. Rygh:
Nettbrettkommunikasjon i kommunehelsetjenesten (NIK) 2016 – 2020. (Prosjektleder). Samarbeid med
fagpersoner på Windesheim University GB Zwolle, Nederland

Ingjerd Gåre Kymre:

BfiN Barnfødande I Norden (siden 2009)
Vår 2017: EU søknad Horizon 2020, Marie Curie, med samarbeidspartnere fra Danmark, Sverige,
Hellas og England.
Erasmus utveksling, Universitetet i Murmansk, mai 2016, 5 dager, sammen med førsteamanuensis
Eva Robertson, og Forskningspresentasjon og presentasjon av masterstudier for studenter i sosialt
arbeid, dagsbesøk på mor-barn klinikk og barnehage med spesialoppfølging av blant annet
alkoholskadde barn. (FAS og FAE).
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Har tatt imot lærere på erasmus lærerutveksling fra Litauen/Kaunas universitet, Gøteborgs
Universitet (Kristina Rosengren), og Stockholm (Albertine Ranheim).
Erik Waage Nielsen:
Research Network -Member of the Norwegian
Complement Research Group headed by Professor Tom Eirik Mollnes.
Member of a former European Union concerted action on Hereditary angioedema, Novel Methods
For Predicting Preventing And Treating Attacks In Patients With Hereditary Angioedema (PREHAEAT).
The project was lead by Professor Marco Cicardi, Milano, Italy.-Member of the research group
Brakutan (https://sites.google.com/site/brakutan/)

Aud Moe:
Faglig leder/ forskningsleder Senter for omsorgsforskning midt 2016 Leder Forskergruppe Praksisnær forskning i kommunehelsetjenesten, 2016 Prosjektleder for samarbeidsprosjekt mellom Senter for omsorgsforskning midt og Utviklingssenter
for sykehjem og hjemmetjenester Midt-Norge (Ålesund kommune, Åfjord kommune, Verdal
kommune); «Mennesker med kognitiv svikt, hverdagsrehabilitering og brukermedvirkning», 2016 Prosjektdeltaker i prosjektet «Kunnskapsbasert rehabilitering i kommunal omsorgstjeneste», 20162017, Nord universitet
Prosjektdeltaker på oppdrag i Senter for omsorgsforskning Midt-Norge/ Stjørdal kommune; Samtalen
som helsepedagogisk verktøy i hverdagsrehabilitering, 2015
Prosjektdeltaker på oppdrag i Senter for omsorgsforskning Midt-Norge/ Stjørdal kommune,
Hverdagsrehabilitering i Stjørdal kommune, 2014-2015
Prosjektleder på oppdrag i Senter for omsorgsforskning Midt-Norge/ Stiftelsen Livsglede for eldre;
Evalueringsprosjekt 2013 - 2014 om Livsgledesykehjem; Veien mot å bli livsgledesykehjem, 20132014
Prosjektdeltaker på oppdrag i Senter for omsorgsforskning Midt-Norge/ Helse Midt-Norge / Smednes
trivselsgård as; Kartleggingsstudie om smerter hos personer med mild psykisk lidelse i rehabilitering
tilbake til arbeidslivet, 2013-2014
Johanne Alteren:
Leder for forskningsgruppen «Yrkesutøverens kunnskapsutvikling i sykepleie og helsefag».
Leder forskningsprosjektet «Forstyrrelser når sykepleiere håndterer legemidler i kirurgisk avdeling».
Leder og veileder forskningsprosjektet «Temabasert samtalegruppe i allmennpsykiatrisk
døgnavdeling, en kvalitativ studie basert på pasienterfaringer».
Prosjektleder «Universitetet i Nordland på Helgeland».
Redaktør vitenskapelig antologi: «Erfaringens stemme».
Fleksibel master i klinisk sykepleie. Universitetet i Nordland i samarbeid med Høgskolene i Narvik,
Harstad og Nesna Finansieringskilde:
Universitetet i Nordland/Nord universitet og Høgskolene i Narvik, Harstad og Nesna.
Anne Elisabet Kasén:
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Bidragit till inledandet av det som utvecklades till det EVO- (Speciella statsandelar som beviljas
forskning
inom
universitetscentralsjukhusdistrikten
i
Finland)
finansierade
forskningsprojektet “I patientens värld” inom Helsingfors och Nylandssjukvårdsdistrikt genom
att att påbörja licentiatavhandlingen 1994. Projektmedlem 1994- 2003. Post doktoral medlem
i det EVO- finansierade projektet ”I patientens värld- en studie av hälsa, lidande och vård”
inom HNS 2003- 2014.
Medlem i ett Nordiskt tvärvetenskapligt, komparativt forskningsprogram “Health Care
Leadership and Innovation: The Case of Adverse Encounters in the Care of Elderly People”
(Sept 2015: CARELEAD) under ledning av prof. Terese Bondas. Medlem från programmets
start 2011->, vice ledare från hösten 2016.
Medlem i det finska nationella forskningsprojektet för vårdlärarnas kompetensutveckling. I
projektet ingår medlemmar från de fem universitet i Finland där undervisning i
vårdvetenskapens didaktik sker, ledare är PhD Leena Salminen, 2004->

Lisbeth Uhrenfeldt:
Medstifter af tærfagligt forskerfællesskab European Academy of Caring science i 2006, har arrangeret
tre internationale konferencer i dette regi og er for nuværende chair of the academy (2016-19).
Fellow of European Academy of Nursing Science. Medlem siden 2004, udnævnt fellow i 2007 pba Hindex og anden påvist indflydelsei samfundet pba egen forskning.
Medstifter af PRANSIT (Patient and relatives experiences of transitions in transfer), oprettet i 2009
og med medlemmer (sygeplejeforskere) fra Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. Fælles er
interessen for evidensbaseret patient pleje.
I perioden 2009-2014 har jeg opbygget en enhed for klinisk sygeplejeforskning på Horsens Regions
Hospital, Danmark i samarbejde med ledere og udøvere af sygepleje samt fivillige på hospitalet.

Berit Støre Brinchmann:
2012Rådet for sykepleieetikk/NSF - Stilling/fagkrets: Etikkrådgiver Jeg innehar nasjonalt verv som medlem
av Rådet for sykepleieetikk. Rådet arbeider med etiske problemstillinger innen sykepleie og helsefag.
Det er enkeltsaker, meldt av sykepleiere, eller samfunnsproblemer/ etiske problemstillinger som
Rådet selv tar initiativ til Jeg er valgt som medlem til 2019. Medlemmene skriver kronikker i
Dilemmaspalten/ Sykepleien
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Gunilla Kulla:

Academic experience/Membership of Research groups
2016- (2019). Project: Promoting social innovation in elderly care institutions. Project
leader, Nord University. Project owner: Nordland Research Institute. Collaboration with 4
universities and 5 elderly care facitlities. External financing.
2014-2015: Överlärare och prosjektleder for Yrkeshøgskolan Novia, Vasa i VATA (Effektiva
arbetsmetoder) projektet, ett samarbetsprojekt mellan 7 yrkeshögskolor i Finland. Fokus på
interprofessionellt samarbete och lärande bland studerande på både bachelor- och
masternivå. Prosjekteier: Yrkeshøgskolan Arcada, Helsingfors. Externt finasiert.
2013-2014: överlärare och prosjektforskare i projektet «Hemma Bäst – Kotona Paras».
Projektifierad undervisning bland svensk- och finskspråkiga bachelorstudenter (sjukskötare
och socionomer). Externt finansiert.
2012-2013: Kontaktlärare og prosjektforskare vid Yrkeshögskolan Novia i Medibothniaprojektet i Vasa. Temagrupp: äldre. Samarbete mellan den svensk- och den finskspråkiga
yrkeshögskolan i Vasa. Externt finansiert.
Participant of Professor Upgrade Programs at the Nord University
2017 (4 seminars): Forskningsrådet, professors qualifications, in collaboration Faculty of
Nursing and Health Sciences, social sciences:
1. Seminar, professors’ qualifications, Bodø, Norway.
2. Norwegian research institute, 1.4-5.5.2017, Levanger, Norway.
3. PhD supervision 31.5-2.6.2017, Steinkjer, Norway. Qualifications: PhD Supervisor.
4. Respondent and opponent: draft promoting social innovation within institutionbased elderly care – a research and practice based education approach, 1415.6.2017, Levanger, Norway.
2016 (3 seminars), in cooperation with Faculty of Professional Studies, Pedagogics)
1-2. Introduction. 22.4 CV, pedagogic portfolio,
internationalization, Bodo, Norway.
3. 28.11-2.12 Scientific writing and education, respondent and
opponent: presentation of draft “Health of Older Migrants”
(in progress), Tallinn, Estonia.
The Norwegian Forum of Global Public Health. Deputy 2017 –
Member of Research Group in Public Health, Nord University, 2015-Member of Research
Group in Elderly Research, Age Institute, Karolinska Institute, 2000
Moderator: Concurrent scientific session: Well-being in the organization of care and
experience of illness (21.4.). NCCS and EACS conference: Wellbeing and caring in changing
times. 20.-21st April, 2017, Nord University, Bodo, Norway.
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Intermediate seminar at Center of Practical Knowledge, Nord University 16th November,
2016. Magnussen, I-L. «Sansehagen-Naturens vei inn i omsorgen i sykehjem-en
aksjonsforskning» (in Swedish). Main supervisor Professor Terese Bondas and co-supervisor
Associate professor Johanne Alteren. Internal opponent Gunilla Kulla, Nord University,
Norway and external opponent Zada Paljalic, HiOA, Norway.
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CV
NAVN
Name
AKADEMISK TITTEL
Academic title
STILLING
Position

Ingjerd Gåre Kymre
Førsteamanuensis
Associated Professor
Førsteamanuensis og Studieleder for Master i spesialsykepleie
ABIOK (heltid) og Master i klinisk sykepleie (deltid)
Emneansvarlig barnesykepleie (Master)

UTDANNING
utdanning på minst 30
studiepoeng

April 2014: Philosophiae Doctor (PhD) i studier av
profesjonspraksis, (avhandling nr. 9), Avhandlingens tittel: «Å
iverksette hud-mot-hud omsorg for premature nyfødte og deres
foreldre –En undersøkelse av praksisens mening og vilkår fra
sykepleieres perspektiv».

Education minimum 30 ECTS
2007: Høgskolen i Bodø, Mastergrad i praktisk kunnskap:
«Utfordrende balansegang i møte med de minste premature
nyfødte, -Tre Essay», Masteroppgave, karakter: A
1991: Nordland Sentralsykehus: Videreutdanning i barnesykepleie.
1983: Nordland Sykepleierhøgskole: Off. godkjent Sykepleier.
Forskning og
utviklingsarbeid

Publiserte artikler
Kymre, I. G. & Bondas, T. (2013) Skin-to-skin care for dying
preterm newborns and their parents – a phenomenological study
from the perspective of NICU nurses. Scandinavian Journal of
Caring Sciences, 27, 669-676.
Kymre, I. G. & Bondas, T. (2013) Balancing preterm infants
developmental needs with parent’s readiness for skin-to-skin care
- a phenomenological study. Int J Qualitative Stud Health Wellbeing, 8, 21370.
Kymre, I. G. (2014) NICU nurses ambivalent attitudes in skin-toskin care practice. Int J Qualitative Stud Health Well-being,
9:23297http://dx.doi.org/10.3402/qhv.v9.23297
Ursin, Gøril, Per-Christian Borgen, Ingjerd Gåre Kymre og Eva
Robertson, Hva er helsefremmende universiteter? En
gjennomgang av konseptet, Michael, Vol.14/2/2017
Bok
Halås, Catrine Torbjørnsen; Kymre, Ingjerd Gåre; Steinsvik, Kari.
Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis.
Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 9788205499003) 266 s.
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Halås, Catrine Torbjørnsen; Kymre, Ingjerd Gåre; Steinsvik, Kari.
Introduksjon til humanistiske forskningstilnærminger til
profesjonspraksis. I: Humanistiske forskningstilnærminger til
profesjonspraksis. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN
9788205499003. s. 11-16
Kymre, Ingjerd Gåre (2017) Med fenomenologi som bakgrunn for
analyse av en fortelling fra sykepleiepraksis. I: Humanistiske
forskningstilnærminger til profesjonspraksis. Gyldendal Akademisk
2017 ISBN 9788205499003. s. 135-146
Øvrig relevant
kompetanse/erfaring

Veileder ph.D fra januar 2017: «Sykepleieres erfaringer med
hjemmedød».
Februar-Mai 2017: Kommisjonsleder for vurdering av Kjersti Sunde
Mæhres PhD-avhandling i studier av profesjonspraksis; «Vi må ha
hjelp», pasienter, pårørende og sykepleiere sine erfaringer fra en
forsterket sykehjemsavdeling etter Samhanlingsreformen. Nr.172017, Nord Universitet.
Opponent ved 90% seminar (sluttseminar) ph.D, Universitetet I
Stavanger, 2017: Kandidat Inger Emilie Værland
Opponent ved Midtseminar, PhD, Nord Universitet, Vår 2017
Representant for FSH i doktorgradsutvalget for phD i studier av
profesjonspraksis fra februar 2017-dd
2014-2015: Deltatt i to Sakkyndige kommisjoner ved opptak av
PhD kandidater for Høgskolen i Harstad og for Universitetet i
Nordland.
2015 og 2016: Deltatt i to sakkyndige kommisjoner ved ansettelser
av universitetslektor/førsteamanuensis, inkludert søknad om
opprykk til førstelektor ved UiT.
2016/17; Deltatt i sakkyndig kommisjon for to søknader om
opprykk til førstelektor, UiT
2-dagers Ph.d veilederkurs, Samfunnsfag, Nord universitet 2016
2015: PhD-veilederkurs: «Developing Doctoral Supervision», UiA,
UiN og UiS.
2014, vår: Engelsk for administrativt ansatte, 5 stp, med studietur
til York, GB
2014(3.april) -d.d.: Førsteamanuensis ved fakultet for sykepleie og
helsefag, PHS, Universitetet i Nordland, nå Nord Universitet;
programansvar siden august 2014 for Master i klinisk sykepleie
(Fleksibel master)
Emneansvar Vitenskapsteori og etikk, 15 stp, Våren 2015 og våren
2016.
Programansvar for Master i spesialsykepleie fra 2016;
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Emneansvar høst 2016; 5 stp Fagutvikling i spesialsykepleie og
høst 2017: 3.semesteroppgaven,- en oversiktsartikkel, 10 stp.
Veileder for 5 Masteroppgaver Nord universitet.
Intern sensor for 3 masteroppgaver nord universitet, 2014 og
2015, og ekstern sensor for 1 masteroppgave UiT, 2016.
2016: Tilsynssensor for Universitetet i Oslo og Akershus for Master
i Barnesykepleie, kull 2017.
2013-d.d: Fagredaktør for tidsskriftet «Nordisk tidsskrift for
Helseforskning».
2014, mai til 1.januar 2015: Førsteamanuensis, ved senter for
praktisk kunnskap, PHS, Universitetet i Nordland, 50%
2009-2013: 25% Arbeidsplikt som PhD kandidat ved Senter for
praktisk kunnskap; Veiledning av masterstudenter, 1. og 2.
studieår (seminargrupper).
Verv og organisasjonsarbeid:
Fra oktober 2015 til mars 2017: Representant for PHS,
Universitetet i Nordland i USAM (Universitetssamarbeidet i Helse
Nord), vararepresentant fra september 2014 til oktober 2015, og
Vararepresentant fra mars 2017.
Review-arbeid:
2014-dd: Referee for vitenskapelige artikler for Nordisk Tidsskrift
for Helseforskning (5), Sykepleien Forskning (1), tidsskriftet
Nursing: Research and Reviews (Dove Medical press NZ) (1), og
Scandinavian Journal of Caring Sciences (1).

For nettstudier:

2015: Universitetspedagogikk, 10stp.
Studieprogramansvar for fleksibel master i Klinisk sykepleie siden
2014.(Adobe Connect)

Deltakelse i nasjonale og
internasjonale samarbeid og
nettverk

BfiN Barnfødande I Norden (siden 2009)

Internasjonal utveksling

Erasmus utveksling, Universitetet i Murmansk, mai 2016, 5 dager,
sammen med førsteamanuensis Eva Robertson, og
Forskningspresentasjon og presentasjon av masterstudier for
studenter i sosialt arbeid, dagsbesøk på mor-barn klinikk og
barnehage med spesialoppfølging av blant annet alkoholskadde
barn. (FAS og FAE).

Vår 2017: EU søknad Horizon 2020, Marie Curie, med
samarbeidspartnere fra Danmark, Sverige, Hellas og England.

Har tatt imot lærere på erasmus lærerutveksling fra
Litauen/Kaunas universitet, Gøteborgs Universitet (Kristina
Rosengren), og Stockholm (Albertine Ranheim).
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CV-er
NAVN

Johanne Alteren

AKADEMISK TITTEL

Ph.D i studier av profesjonspraksis

STILLING

Førsteamanuensis

UTDANNING
kun utdanninger på
minst 30 studiepoeng

2010: Philosophiae Doctor (phd) i studier av profesjonspraksis. Senter for
praktisk kunnskap. Profesjonshøgskolen. Høgskolen i Bodø.
2008: Vitenskapelig artikkelskriving. Profesjonshøgskolen, Høgskolen i
Bodø. Resultatet ble artikkelen 2012: Å lære legemiddelhåndtering i
sykehjem. Sykepleierstudentenes utfordringer, Vård i Norden, 20
studiepoeng.
2005: Sykepleierens dokumentasjon og elektronisk pasientjournal,
videreutdanning, Høgskolen i Molde, 30 studiepoeng.
2003: Praksisveiledning innen helse- og sosialfag, videreutdanning,
Høgskolen i Bodø, 30 studiepoeng.
2002: Kandidat i sykepleievitenskap (CNSc). Institutt for
sykepleievitenskap. Det medisinske fakultet. Universitetet i Oslo. 180
studiepoeng.
1996: Sykepleiens fagdidaktikk/pedagogiske teori, valgfri fordypning i
kandidatstudiet i sykepleievitenskap ved Det medisinske fakultet,
Universitetet i Oslo, 30 studiepoeng.
1994: Examen philosophicum - Universitetet i Oslo.
1990-1992: Administrasjon og ledelse, videreutdanning, Diakonhjemmet
høgskolesenter, 20 vekttall.
1986-1989: Grunnutdanning i sykepleie, Sykepleierhøgskolen i Tromsø, 60
vekttall.

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Leder for forskningsgruppen «Yrkesutøverens kunnskapsutvikling i
sykepleie og helsefag».
Leder forskningsprosjektet «Forstyrrelser når sykepleiere håndterer
legemidler i kirurgisk avdeling».
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Leder og veileder forskningsprosjektet «Temabasert samtalegruppe i
allmennpsykiatrisk døgnavdeling, en kvalitativ studie basert på
pasienterfaringer».
Prosjektleder «Universitetet i Nordland på Helgeland».
Redaktør vitenskapelig antologi: «Erfaringens stemme».
Fleksibel master i klinisk sykepleie. Universitetet i Nordland i samarbeid
med Høgskolene i Narvik, Harstad og Nesna Finansieringskilde:
Universitetet i Nordland/Nord universitet og Høgskolene i Narvik, Harstad
og Nesna.
Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

Relevant erfaring masternivå: veiledning, foreleser på master i klinisk
sykepleie siden 2011. Emneansvar «Masteroppgaven i klinisk sykepleie»,
studieplanarbeid og studieprogramansvarlig kull 2013.
Relevant erfaring Phd nivå: hoved- og biveileder på fire kandidater.
Medlem Ph.d utvalget siden 2011.
Ansvarlig redaktør i Nordisk Tidsskrift for Helseforskning.
«Conference Director» forskningskonferansen «The Third Nordic Forum
for Nurse Educators», en nordisk baltisk konferanse, i 2015.

Relevant
utdanningsfaglig
kompetanse
UH-pedagogikk,
didaktik osv.

2016: Developing Doctoral Supervision. Universities of Agder, Nord and
Stavanger.
2003: Praksisveiledning innen helse- og sosialfag, videreutdanning,
Høgskolen i Bodø, 30 studiepoeng.
1996: Sykepleiens fagdidaktikk/pedagogiske teori, valgfri fordypning i
kandidatstudiet i sykepleievitenskap ved Det medisinske fakultet,
Universitetet i Oslo, 30 studiepoeng.

Oppgi relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Bruk av data: God - Jeg bruker word og powerpoint daglig i mitt arbeid.
Regneark i noen tilfeller.
Fronter: God - Jeg bruker fronter daglig i mitt arbeid.
Adobe connect, skype og video: God - Jeg bruker adobe connect og skype
til forelesninger og møter med studenter og kollegaer.
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CV-er
NAVN

Lisbeth Uhrenfeldt

AKADEMISK TITTEL

Phd

STILLING

Professor

UTDANNING
kun utdanninger på
minst 30 studiepoeng

-Phd i sykepleie vitenskap (2007) Aarhus universitet, Danmark. 180 ECTS
BA Idehistorie (2001) Aarhus universitet, Danmark
MScN/ candidatus curationis (cand cur) (1996) Aarhus universitet,
Danmark. 120 ECTS
Diplomutdanning i sykepleie (1994) Aarhus universitet, Danmark 30 ECTS
- sygeplejerske (1976)
Eget forskningsprogram: 2013-17: Knowledge developement and
application. 47 peer reviewed originale artikler er publiceret i samme
periode.

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Eget forskningsprogram og akademiske produktion har siden 2010 været
samlet idenfor følgende to delområder og med medlemskab af hvert sit
internationale faglige fællesskab:
1)Patient and significant others experiences´ of transitions in hospitals,
2) Caring leadership and knowledge transition in health care professionals

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

Medstifter af tærfagligt forskerfællesskab European Academy of Caring
science i 2006, har arrangeret tre internationale konferencer i dette regi
og er for nuværende chair of the academy (2016-19).
Fellow of European Academy of Nursing Science. Medlem siden 2004,
udnævnt fellow i 2007 pba H-index og anden påvist indflydelsei samfundet
pba egen forskning.
Medstifter af PRANSIT (Patient and relatives experiences of transitions in
transfer), oprettet i 2009 og med medlemmer (sygeplejeforskere) fra
Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. Fælles er interessen for
evidensbaseret patient pleje.
I perioden 2009-2014 har jeg opbygget en enhed for klinisk
sygeplejeforskning på Horsens Regions Hospital, Danmark i samarbejde
med ledere og udøvere af sygepleje samt fivillige på hospitalet.

1

67/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie - 17/01204-33 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie : Alle vedlegg

Relevant
utdanningsfaglig
kompetanse
UH-pedagogikk,
didaktik osv.
Oppgi relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Adjunkteksamen efter phd Aarhus universitet, Danmark 2013 i
universitetspædagogik

Adjunkteksamen efter phd Aarhus universitet, Danmark 2013 i
universitetspædagogik
Sundhedsfagligt IT kørekort, Jysk center fo videregående uddannelse 2000

2
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CV-er
NAVN

Anne Elisabet Kasén

AKADEMISK TITTEL

PhD (caring science)

STILLING

Første amanuensis

UTDANNING
kun utdanninger på
minst 30 studiepoeng

Doktor i hälsovetenskap 2002, (HVD, PhD).
vård-vetenskap, Åbo Akademi, Vasa, Finland

Enheten

Licentiat i hälsovård 1997, (HVL). Institutionen
vetenskap, Åbo Akademi, Vasa, Finland

för

för

vård-

Magister i hälsovård, 1994 (HVM) (med biämnet vårdvetenskapens
didaktik (42, 5 sp) vårdlärarutbildning). Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, Vasa, Finland
Specialutbildning i psykiatrisk samt ungdomspsykiatrisk vård (specialsjukskötarexamen)1985, Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut, Helsingfors, Finland.
Sjukskötarexamen 1984, Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut, Helsingfors, Finland.
Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Bidragit till inledandet av det som utvecklades till det EVO- (Speciella
statsandelar
som
beviljas
forskning
inom
universitetscentralsjukhusdistrikten
i
Finland)
finansierade
forskningsprojektet “I patientens värld” inom Helsingfors och
Nylandssjukvårdsdistrikt genom att att påbörja licentiatavhandlingen
1994. Projektmedlem 1994- 2003. Post doktoral medlem i det EVOfinansierade projektet ”I patientens värld- en studie av hälsa, lidande
och vård” inom HNS 2003- 2014.
Medlem i ett Nordiskt tvärvetenskapligt, komparativt
forskningsprogram “Health Care Leadership and Innovation: The Case
of Adverse Encounters in the Care of Elderly People” (Sept 2015:
CARELEAD) under ledning av prof. Terese Bondas. Medlem från
programmets start 2011->, vice ledare från hösten 2016.

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

Biämnet vårdvetenskapens didaktik (42, 5 sp), i magisterexaqmen i
hälsovård, 1994 (HVM), i Åbo Akademi, Vasa, Finland.
Allmän pedagogikk (vuxenpedagogik) , Helsingfors universitet, Helsingfors,
Finland: (Approbatur(grundstudier) 1985; Cum laude i pedagogik

(ämnesstudier)1988.
God undervisningsförmåga konstaterad vid offentligt undervisningsprov avlagt inför tillsättande av akademilektorat i vårdvetenskap 8. 6. 2006 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten, Åbo
Akademi, Vasa, Finland.
Forskning inom vårdvetenskapens didaktik:
Medlem i det finska nationella forskningsprojektet för vårdlärarnas
kompetensutveckling. I projektet ingår medlemmar från de fem
universitet i Finland där undervisning i vårdvetenskapens didaktik
sker, ledare är PhD Leena Salminen, 2004->

Oppgi relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk
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CV-er: Solvoll, Betty-Ann 23.10.53
NAVN

Betty-Ann Solvoll

AKADEMISK TITTEL

Førsteamanuensis

STILLING

Førsteamanuensis, (Nord. Vikar)

UTDANNING
kun utdanninger på
minst 30 studiepoeng

Aug-73 - Juli -76: Grunnutdanning i sykepleie, Betanien Sykepleieskole
Jan-82 - Des – 83: Norges Sykepleierhøyskole, Lærerutdanningen
Aug-89 - Febr – 92: Institutt for Sykepleievitenskap – Universitetet i Oslo
Jan-2000 - Okt 2007: Medisinsk Fakultet – Dr.gradsstudie:
Omsorgsferdigheter som pedagogisk prosjekt – en feltstudie i
sykepleierutdanningen.

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Solvoll, B.A. (2017). En datters opplevelse når mor rammes av demens.
Sykepleien Forskning. Sykepleien.no/ Forskning
10.4220/Sykepleienf.2017.62294
Solvoll, B.A. (2016). Erfaringer med å være pårørende når en nærstående er
døende. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 12(2): xx
http://dx.doi.org/10.7557/14.4056
Solvoll, B.A., Granum, V. (2016). Autonomi i sykepleie for personer med
demens. Geriatrisk Sykepleie. 3, 8-15
Solvoll, B.A. (2016). Identitet og egenverd. I: Kristoffersen, N.J., F.
Nortvedt, E.A. Skaug, G.H. Grimsbø (red.) Grunnleggende sykepleie.
Oslo, Gyldendal akademisk
Solvoll, B.A., Lindseth, A. (2016). The issue of being touched. Medicine,
Health Care and Philosophy. 19:(2), 299-306 DOI 10.1007/s11019-0159682-1
Tønnessen, S., Solvoll, B.A., Brinchmann, B.S. (2015). Ethical challenges
related to next of kin – nursing staffs’ perspective. Nursing Ethics May 22,
1-11 DOI 10.1177/0969733015584965
Solvoll, B.A., Hall, E., Brinchmann, B.S. (2014). Ethical challenges in
everyday work with adults with learning disabilities. Nursing Ethics. 19,111 doi:10.1177/0969733014538887
Horntvedt, M.E., Romøren, M., Solvoll, B.A. (2014). Ethical problems
related to intravenous fluids in nursing homes. Nursing Ethics. 18,1-12
Solvoll, B.A., Ursin, G., Brinchmann, B.S., Lindseth, A. (2013) En
sykepleiers erfaringer i møte med pårørende – og seg selv. Nordisk
Tidsskrift for Helseforskning. 9(1):82-94
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Solbrække, K.N., Solvoll, B.A., Heggen, K. (2012). Reframing the field of
gender and nursing education. Gender and Education. 25(5): 640-653
Oppsahl, G., Solvoll, B.A., Granum, V. (2012) Forførende
samhandlingsreform. Sykepleien 100(03): 60-63
Granum, V., Solvoll, B.A. Oppsahl, G., (2012) Hva kjennetegner kritisk
tenkning? Sykepleien Forskning 7(1): 80-88

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

Solvoll, B.A. Oppsahl, G., Granum, V. (2012) Hvordan bidrar
rammeplanen for norsk sykepleierutdanning til akademisk
profesjonskompetanse? Uniped 35(1), 22-33
Arbeidserfaringer
April 2011 – August 2013: Førsteamanuensis, Bachelorutdanning,
Universitetet i Nordland
Sept. 2013 – Juli 2014: Førsteamanuensis, Bachelorutdanning, Høgskolen i
Oslo og Akershus
August 2014 – Juli 2016: Postdok. Universitetet i Nordland/Nord
universitet, Profesjonshøgskolen, Senter for Praktisk kunnskap
Aug. 2016 -> Førsteamanuensis, Bachelorutdanning, Høgskolen i Oslo og
Akershus
Veiledningserfaringer
Doktorgrad: Phd i studier av profesjonspraksis: Universitetet i Nordland
(UiN). Sensor på midtvurdering av avhandlingsarbeid, Intern sensor på
sluttvurdering av avhandlingsarbeid. Veiledning 1. lektor.
Master Klinisk Sykepleie: Nord universitet (Nord.) Veileder på
masteroppgaver.
Master Praktisk kunnskap: Universitetet i Nordland Veileder på
masteroppgaver.

Relevant
utdanningsfaglig
kompetanse
UH-pedagogikk,
didaktik osv.
Oppgi relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Jan-82 - Des – 83: Norges Sykepleierhøyskole, Lærerutdanningen

Bruker Fronter som læringsplattform i undervisning. Deltar i utvikling av elæringsverktøy i videreutvikling av emner.
Deltar i ulike e-læringskurs på Hioa.no. (https://tilsatt.hioa.no/e-leringer)
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CV-er
NAVN

Karin Torvik

AKADEMISK TITTEL

PhD

STILLING

Førsteamanuensis

UTDANNING
kun utdanninger på
minst 30 studiepoeng

Sykepleierutdanning 1977
Videreutdanning i anestesi 1981
Sosiolog Cand Poli 1996
PhD 2011

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

REDIC studien, kartlegging av sykehjemspasienter i Nord Trøndelag
Smertelindring hos sykehjemspasienter
Kunnskaper, ferdigheter og holdninger hos ansatte i forhold til
smertelindring hos eldre i sykehjem og hjemmetjenesten i Midt Norge
Trening hos eldre 65+ og 80+
Forsker Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge
Tilsynssensor Anestesiutdanningen HiOA
Emneansvar grunnleggende smerte, master i smerte og palliasjon NTNU
Delt emneansvar på 1 kull master i sykepleie; metode og design
Emneansvar i emnet metode og design på master i spesialsykepleie
Deltaker i etikk for 70+ v/ HUNT

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

Har jobbet innenfor Høgskoler og Universiteter siden 1996; NTNU, HiST,
HiOA, HiNT og Nord Universitet. Har jobbet med undervisning og
studentveiledning i Høgskolen og i Praksis. Har veiledet mange
bachelorstudenter og masterstudenter. Har undervist ansatte i sykehjem
Er kjent med og kan bruke Microsoft Office programmer
Har brukt Lynch og Skype til undervisning, veiledning og
sensureringsoppgaver
Bruker SPSS og EndNote
Har brukt Adobe Connect, men er ingen superbruker
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CV-er
NAVN

Berit Støre Brinchmann

AKADEMISK TITTEL

Professor, dr. philos, sykepleier

STILLING

Professor, 50 %(Nord Universitet)); Professor, 50%(Nordlandssykehuset);
Professor, 20% (UiT)

UTDANNING
kun utdanninger på
minst 30 studiepoeng

Sykepleier (Statens sykepleierhøgskole, Oslo),
Kandidat i sykepleievitenskap (3 årig utdanning, UiO), 1997
psykologi grunnfag og ex phil (UiB)
Dr philos, UiO, 2003

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Prosjekt- / forskningserfaring
2012 – 2017
Prosjekt: Hoppe etter Fredericia Omfang/arbeidsmengde: Prosjektleder og
hovedveileder phd prosjekt, Finansieringskilde: Fondsregion Nord,
Økonomi / størrelse på prosjektet: 2, 5 millioner Prosjektet er et
fullfinansiert phd prosjekt, der jeg har vært hovedveileder. PhD kandidat
Cathrine Moe, leverte sin doktorgradsavhandling ved Senter for praktisk
kunnskap, Nord universitet, juni 2017. Avhandlingen er artikkelbasert, og
to av artiklene er publisert, en er akseptert, mens en er til vurdering for
publisering i fagfellevurderte tidsskrifter.
2015 - 2017
Prosjekt: Multifamilieterapi ved alvorlige spiseforstyrrelser hos voksne
Omfang/arbeidsmengde: 50% stilling, Finansieringskilde:
Nordlandssykehuset, Økonomi / størrelse på prosjektet: Lønnsmidler, 50%
stilling forsker Feltarbeid er utført i 2 år i MFT( multifamilieterapi), samt
kvalitative intervjuer og fokusgruppeintervjuer med deltakerne. En artikkel
om terapeutene praksis er sendt til vurdering for publisering. En artikkel
om pasienters og pårørendes erfaringer med MFT er under utarbeidelse.
Det er sendt søknader om prosjektmidler til Helse Nord, Extrastiftelsen og
Fondsregion Nord. En søknad om to stipendiatstillinger er sendt NFR i
samarbeid med Nord. 2 masterstudenter fra Nord er inkludert i et
delprosjekt, og skal utføre kvalitative intervjuer med foreldre til voksne
med alvorlige spiseforstyrrelser.
2011 - 2017
Prosjekt: Hverdagsetikk Finansieringskilde: FoU-tid Nord og
samarbeidende universiteter/ høgskole, Forskere fra Nord har foretatt
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datainnsamling i etiske refleksjonsgrupper ved tre enheter i
kommunehelsetjenesten. 4 vitenskapelige artikler er publisert i samarbeid
med forskere fra Nord, UiS, Høgskolen i Sør-Øst Norge og Århus
universitet. En siste artikkel er sendt til vurdering for publisering. Det
planlegges en artikkel/sekundæranalyse av alt datamaterialet.
2011 - 2014
Prosjekt: Brukerstyrt innovasjonsprosjekt Omfang/arbeidsmengde:
Veileder på hovedprosjekt, samt to phd prosjekter, Finansieringskilde:
Fondsregion Nord, Økonomi / størrelse på prosjektet: 4,9 millioner
Prosjektet er finansiert av Fondsregion Nord (3 millioner) i samarbeid med
UiN, Vestvågøy og Sortland kommune. Hovedprosjektet ble avsluttet
august 2014. Solrun Holm leverte sin PhD avhandling( revisjon 3 mnd) juni
2017 ved Senter for praktisk kunnskap, Nord Universitet. Avhandlingen er
artikkelbasert, og to av artiklene er publisert, og to er sendt til vurdering i
fagfellevurderte tidsskrift. Jeg har vært hovedveileder. Torill Sæterstrand
har publisert 2 vitenskapelige artikler og en fagartikkel.
Publikasjoner / vitenskapelige produksjoner (de siste fem år)
2017
Vitenskapelig artikkel - Tailoring reablement: a grounded theory study of
establishing reablement in a community setting in Norway, (Moe,
Brinchmann). Health & Social Care in the Community, Grad: Doktorgrad,
Artikkelen inngår i Cathrine F Moes PhD avhandling, der jeg er
hovedveileder
2017
Vitenskapelig artikkel - Fathers' experience of starting family life with an
infant born prematurely due to mothers' severe illness (Værland, Vevatne,
Brinchmann) Sexual & Reproductive Healthcare, Grad: Doktorgrad,
Artikkelen inngår i Inger Værlands (UiS) doktorgradsavhandling, der jeg er
medveileder (planlagt innlevering august 2017)
2017
Vitenskapelig artikkel - Mothers' experience of having a premature infant
due to preeclampsia (Værland, Vevatne, Brinchmann) Scandinavian
journal of caring science (akseptert for publisering), Grad: Doktorgrad,
Artikkelen inngår i Inger Værlands(UiS)doktorgradsavhandling, der jeg er
medveileder (planlagt innlevering august 2017).
2016
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Vitenskapelig artikkel - Evolving reablement: a grounded theory study of
public sector implementation (Moe, Brinchmann), Grounded Theory
Review, Grad: Doktorgrad, Artikkelen inngår i Cathrine Fredriksen Moes
(Nord) doktorgradsavhandling, der jeg er hovedveileder
2016
Vitenskapelig artikkel(nivå 2) - Confronting one's vulnerability - Patients
with chest pain participating in a high intensitet exercise programme,
(Røysland, Friberg, Brinchmann, Svello, Valborgland, Larsen) Journal of
clinical nursing, Grad: Doktorgrad, Artikkelen inngår i Ingrid Ølfarnes
Røyslands(UiS) doktorgradsarbeid
2016
Vitenskapelig artikkel(nivå 2) - Ethical challenges relatert to next of kin:
Nurses' perspectives,(Tønnessen, Solvoll, Brinchmann) Nursing Ethics,
Artikkelen inngår i forskningsprosjektet: Hverdagsetikk
2016
Vitenskapelig artikkel - An integrative review of mothers' experiences of
preeclampsia, (Værland, Vevatne, Brinchmann) JOGNN, Grad: Doktorgrad,
Artikkelen inngår i Inger Værlands( UiS) doktorgradsavhandling, hvor jeg er
medveileder (planlagt innlevering august 2017)
2016
Vitenskapelig artikkel - Experiences of moral challenges in everyday
nursing practice: In light of professionals' selfunderstanding (Kristoffersen,
Fiberg, Brinchmann), Nordic Journal of Nursing Research. Artikkelen inngår
i forskningsprosjektet Hverdagsetikk
2016
Lærebok- Etikk i sykepleien (4. utgave)(Brinchmann (red) Gyldendal
akademisk
2015
Vitenskapelig artikkel(nivå 2) - Ethical challenges in everyday work with
adults with learning disabilities, (Solvoll, Hall, Brinchmann) Nursing Ethics,
Artikkelen inngår i forskningsprosjektet Hverdagsetikk.
2015
Vitenskapelig artikkel - Hjemmesykepleiepraksis. Hvordan ny organisering
av helsetjenesten påvirker sykepleiepraksis, Hvor er produksjonen
publisert (Sæterstrand, Holm, Brinchmann) Klinisk Sygepleje.
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2014
Vitenskapelig artikkel - Struggling with and for - A Grounded Theory of
parents managing life with hard-to-treat ADHD teenagers (Sollie,
Brinchmann) Grounded Theory Review, Grad: Doktorgrad, Artikkelen
inngår i Henrik Sollies(NTNU) doktorgradsavhandling
2014
Bokkapittel i vitenskapelig antologi - Fra ide til Grounded Theory
(Brinchmann), I: Hjalmhult, E, Giske, T, Satinovic, M( red)Innføring i
Grounded Theory. Akademika forlag. Bokkapitlet inngår i den første
norske boken om Grounded Theory
2013
Vitenskapelig artikkel - Values that vanish into thin air. Nurses'
experiences of Ethical values in their daily work (Bentzen, Hartvik,
Brinchmann) Nursing research and practice, Grad: Master, Artikkelen
inngår i Gro Bentzens masteroppgave i klinisk sykepleie, Nord universitet,
der jeg var veileder.
2013
Vitenskapelig artikkel - En sykepleiers erfaring i møte med pårørende - og
seg selv, (Solvoll, Lindseth, Ursin, Brinchmann). Nordisk tidsskrift for
helseforskning, Artikkelen er en del av forskningsprosjektet
Hverdagsetikk.
2013
Bokkapittel - Etiske aspekter når et barn blir født for tidlig (Brinchmann), I:
Wigert, H og Jackson, K(red) Familiecentrerad neonatalvård,
Studentlitteratur, Lund.

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

2016Universitetet i Tromsø/ studiested Harstad - Stilling/fagkrets: Sykepleie og
helsefag, professor II, 20% Dette er en tre-åring professor II stilling til
desember 2018,

(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

2012Rådet for sykepleieetikk/NSF - Stilling/fagkrets: Etikkrådgiver Jeg innehar
nasjonalt verv som medlem av Rådet for sykepleieetikk. Rådet arbeider
med etiske problemstillinger innen sykepleie og helsefag. Det er
enkeltsaker, meldt av sykepleiere, eller samfunnsproblemer/ etiske
problemstillinger som Rådet selv tar initiativ til Jeg er valgt som medlem til
2019. Medlemmene skriver kronikker i Dilemmaspalten/ Sykepleien,
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2008Nord Universitet( tidligere UiN) - Stilling/fagkrets: Professor,
Profesjonshøgskolen Jeg ledet arbeidet med å etablere og utvikle Master i
klinisk sykepleie (2009-) Jeg har også ledet forskergruppen Klinisk
sykepleie( og etikk). Jeg har hatt undervisning og veiledning på bachelor,
master og PhD nivå, spesielt innenfor etikk og forskningsmetode. Jeg er
hovedveileder for to ( eksternfinansierte) stipendiater, som leverer sine
PhD avhandlinger ved Senter for praktisk kunnskap våren/ sommeren
2017. 2011- 2015 var jeg styremedlem ved Uin.
2017- professor; Nord universitet, 50% (fra 01.08.17)
2015 Nordlandssykehuset - Stilling/fagkrets: Forsker, 50% ved
Nordlandssykehuset, enhet for spiseforstyrrelser, RKT. Her har jeg
gjennomført et omfattende feltarbeid i et multifamilieterapi-prosjekt
(MFT) for unge voksne med alvorlige spiseforstyrrelser og deres familier.
En artikkel om terapeutrollen i MFT er innsendt til vurdering for
publisering( denne er lagt ved søknaden). En siste artikkel om pasienters
og pårørendes erfaringer med MFT er under utarbeidelse.
2006 - 2016
Nordlandssykehuset - Stilling/fagkrets: Klinisk etikk komité, etikkrådgiver,
20% Jeg har vært med på å opprette og utvikle Klinisk etikk komité ved
Nordlandssykehuset, siden oppstart i 2003. I perioden 2006- 2016 har jeg
hatt 20% stilling som etikkrådgiver i Nordlandssykehuset.
2008 - 2016
PGD-nemnda - Stilling/fagkrets: Etikkrådgiver, bioetikk
2012 - 2015
Universitetet i Stavanger - Stilling/fagkrets: Professor, 50%,
Sykepleievitenskap Jeg ble kallet til stilling som professor, 50% ved UiS, for
å bidra til utvikling av PhD kurs i etikk og vitenskapsteori. Ved UIS ledet jeg
en forskergruppe(programområde) innen etikk og praksisnær forskning.

Kommisjonsarbeid(phd):
UiO: 2. opponent, Trine Wiig Hage (2017)
Århus universitet: 1. opponent, Søsserr Lone Smilla Aagard (2017)
Syddansk universitet: 1. oponent, Barbara Voltelen (2016)
NTNU: medlem av bedømmelseskommisjon, Jorunn Andrea Brænd(2014)
UiS: 3. opponent og leder av kommisjonen, Liv- Helen Heggland (3013)
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Relevant
utdanningsfaglig
kompetanse
UH-pedagogikk,
didaktik osv.
Oppgi relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Praktisk pedagogisk utdanning(1/2 år)
Bodø Lærerhøgskole, 1990
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7.9.2017

Curriculum Vitae (short)
Professor Terese Elisabet Bondas, Nord University, Bodø, Norway
Current position
Professor, (Full Professor, permanent) Nord University, Faculty of Nursing and Health Sciences, Norway,
appointed 01.09.2009Honorary Adjunct Professor in methodological questions in health care, University of Eastern Finland,
Faculty of Health and Social Sciences, Kuopio, Finland, appointed 2006Education and degrees awarded
PhD (Health Sciences), Åbo Akademi University, Finland (2000), Nursing science and Health care
administration
Licentiate (Health Care), Åbo Akademi University, Finland (1995), Nursing and Health care administration
MNSc, Åbo Akademi University, Finland (1990), Nursing, Administration, Economics and Pedagogy
RN - Registered Nurse (1979)
PHN – Specialized in public health nursing (1981)
Areas of special research interest:
1) Health care leadership, family care and patient safety
2) Development and critique of qualitative methods in scientific and evidence based care development
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Terese_Bondas/
Linkedin.com/in/terese-bondas
Languages: Swedish (native), Finnish (second home language), English (fluent), Norwegian (fluent), German
(intermediate)
Research leadership and funding
*The Research School in Municipal Health and Care-Muni HC (www.uio.no), 2016-2022, financed by NFR
(23 milj.NOK) in collaboration with 7 Norwegian Universities, member of the work group.
*The qualitative research network – Childbearing in Europe” (www.nord.no/bfin), 2002--, initiator and
leader, 90 researchers (doctoral students, post docs and senior researchers from 8 European countries:
Research conferences, research courses, scientific seminars and research collaboration), financed by
Nordforsk and the participating universities (in all, more than 1 milj. NOK)
*CARELEAD research group-Nord University in collaboration with Nordic partners, leader, 2011--:
Financed by Nord University and NFK (in all 760t. NOK)
Previous in short: Award: Finland Swedish Nurse Association, 1995 (20t Fmk), Åbo Akademi, doctoral
thesis, 36t Fmk, 1996, University of Borås: Sustainable development of Care (3 milj. SEK), 2009,
Pedagogogical development of thesis work in collaboration with practice (CLU, 70t.SEK), 2008, Continuity
of Care/HelseNord (20t NOK), 2011, ‘Teaching at distance’ (20t NOK), 2011
Member of the Board of Finnish Nursing Sciences 1992-2005 (Acting chairman as vice-chairman, 1995-97)
Sællskapet før administrative forskning-Hallinnon Tutkimus, 1989Previous employment record in Higher Education and Research:
Professor, (Full Professor, permanent) Nord University, Faculty of Nursing and Health Sciences, Norway,
since 01.09.20091.8.2015-31.12.2016, Research Dean and leader of the board of the Doctoral Education (1.3.-31.12.2016),
Nord University, Faculty of Professional Studies (Merger, new faculty, 1.1.2017)
1.11.2006-30.08.2009 Professor, Scientific leader, University of Borås, Dep.of Caring Science, Sweden
1.9.2004-30.10.2006 Associate Professor (Health Care Administration and
Leadership), University of Borås, Dep. of Caring Science, Sweden,
1.1.1997-31.8.2004 Associate Professor, Åbo Akademi University, Finland
1.4.1998-31.8.1999 Doctoral student, National Postgrad. School, Ministry of Education, Finland,
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1.9.1991-31.12.1996, University teacher, Åbo Akademi, Dep. of Caring Science, Finland
Professional employment (Hospitals and primary health centres, Finland and Sweden):
Nurse Executive, (1990), Public Health Nurse (1982-1989), Registered Nurse (1979-1981)
Editorial board member, Scientific International Journals: ‘Journal of Advanced Nursing’ since 2008,
‘International Journal of Childbirth’, since 2012 and ‘Global Qualitative Nursing Research’, since 2014
Previously Hoitotiede, Finland, LIV, Sweden, Research in Nursing, Lithuania
Referee scientific journals (13): International Nursing Review, Journal of Nursing Management,
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Journal of Advanced Nursing, and Hoitotiede-Nursing Research,
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Open Nursing Journal, Sage, BMC
Nursing, International Nursing Review, Health and Technology
Conference organizer, member and chair since 1989 (more than 20 conferences and seminars)
International research courses developed and funded in Metasynthesis, Qualitative Methods, Action
Research, Middle range theories in Nursing Science, University of Borås, Nord University
Teaching and supervising since 1985 at Doctoral (1999), Master (1995) and Bachelor (1985) level in
Nursing, Professional Studies, Health Care Administration, Pedagogy, Qualitative Research Methods
especially Metasynthesis, Phenomenological Approaches, Action Research, Nursing leadership and
evidence-based care. Teaching and supervision experience from several universities: Norway, Finland,
Denmark, Sweden, Ireland, Lithuania, and the United Kingdom.
Guest professor invitations and collaboration:
2017: The University West of Scotland, Professor Ruth Deery
2017, 2015, 2014 and 2012: University of Gothenburg, Sweden, Professor Ingela Lundgren and Professor
Marie Berg, Associate Professor Morten Sager
2014: Luleå Technical University, Nursing Science, 10% Guest Professor, Professor Siv Søderberg
2014: Swansea University Wales, the late Professor Melanie Jasper
2013: University of Connecticut, Professor Cheryl Tatano Beck
2012: Trinity University, Dublin, Ireland, Associate Professor Vivienne Brady
2012: University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania, Associate Professor Alina Vaskelyte and Ruta
Butceviciene
Erasmus collaboration:
University West of Scotland, 2016- (Professor Ruth Deery), Tallinn University 2016-(Professor Aino
Ugaste), Swansea University Wales, United Kingdom, Nursing science, 2015-(Professor Sue Jordan)
University of Eastern Finland, Kuopio, Department of Nursing Science, Finland, 2013-(Professor Hannele
Turunen and Katri Vehvilæinen-Julkunen), University of Gothenburg, Sahlgrenska Academy, Sweden,
2012-(Professor Ingela Lundgren), Previous collaboration: Professor emer. Elisabeth Hall, Aarhus University
and Professor Barbara Paterson, Thompson Rivers University, Canada
Supervision of doctoral students:
Completed dissertations (11):
1. Maj-Helen Nyback, Åbo Akademi University, Finland, 2008, 2.Kristina Rosengren, Karlstads
universitet/Högskolan i Jönköping, Sweden, 2009, 3.Christian Lindedahl, Åbo Akademi University, Finland,
2012, 4.Christina Nilsson, Linnéus universitet, Sweden, 2012, 5. Mojtaba Vaismoradi,Tehran University of
Medical Sciences, Iran, 2012, 6. Jessica Aspfors, Åbo Akademi, Finland, 2012, 7.Maj-Lis Kärkkäinen,
University of Eastern Finland, 2013, 8. Ingjerd Gåre Kymre, University of Nordland, Norway, 2014, 9. Anita
Wikberg, Åbo Akademi, Finland 2014, 10.Nina Blegen, Åbo Akademi, 2015, 11. Viola Nyman, University
of Gothenburg, Sweden, 2015.
Current supervision of doctoral students (5)
1. Torild Sneltvedt, Nord University, Research group Carelead, Focus: New nurses in community health care
2. Inger-Lise Magnussen, Nord University and PROFRES research school, Focus: The sensory garden in
nursing care – An action research in a Nursing Home
3. Maj Hellberg, Åbo Akademi University, Finland, Focus: Midwives’ ideas of caring
4. Maria Strandås, Nord University, Research group Carelead and PROFRES research school, Focus: The
nurse-patient relation in community health care
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5. Rita Solbakken, Nord University, Research group Carelead and MUNI HC research school, Focus:
Nursing leadership in community health care
Licentiate (Health Sciences) Oili Kärkkäinen, Åbo Akademi, 1999
Faculty opponent in Denmark, Finland, Norway and Sweden (18)
1. Ilona Jansen, Kuopio Universitet, Finland. 23.11.2006, 2. Susanne Knutsson, Göteborgs universitet,
Sahlgrenska Akademin, Sverige. 18.12.2006, 3. Lisbeth Uhrenfeldt, University of Aarhus, Denmark.
4. Kerstin Forslund, Örebro universitet, Sverige. 1.11.2007, 5. Bernice Skytt, 10.12.2007 Uppsala
universitet, Sverige, 6. Gudrun Rudolfsson, 15.12.2007. Åbo Akademi, 7. Katarina Haraldsson. 4.6.2009.
Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, 8. Elsmari Bergin, Karolinska Institute,10.09. 2009, 9.
Agneta Kullén Engström, Nordiska Högskolan i Folkhälsovetenskap, Göteborg, disputation 16.10. 2009, 10.
Tarja Tammentie, Tammerfors Universitet, 27.11.2009, 11. Pia Petersson, Örebro universitet, 15.12. 2009
12. Catharina Frank, University of Væxjø, 7 .5. 2010, 13. Elisabeth Bergdahl, Karolinska Institute, 20.4.
2012, 14. Zada Pajalic, Örebro universitet, 10.5.2013, 15. Charlotte Ganes Wegener, Aalborg university,
24.10.2013, 16. Vilma Zydziunaite, Tampere University, 12.06. 2015, 17. Dorthe Varning Poulsen,
University of Copenhagen, 23.11.2015, Maija-Riitta Jouhki, Tampere University Finland, 28.4.2017 and
Thomas Westergren, 30.5.2017, University of Agder, Norway
Doctoral dissertations, examiner in Sweden and Norway in Nursing science and Pedagogy (11):
1.Ulla-Britt Jansson: Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin. 13.6.2007, 2.Rune Svanström, Växjö
universitet, Sverige, 2.10.2007, 3.Elisabeth Björk Brämberg, 2008, Växjö Universitet, 4.Eva Carlsson,
Örebro Universitet, 13.2.2009, 5.Birgitta Lindberg, Luleå Tekniska Universitet, 5.6.2009, 6.Sofia Zwedberg,
Stockholms universitet, Pedagogiska Institutionen, 27.5.2010, 7.Kitt Austgaard, Tromsø Universitet, Det
helsevitenskaplige fakultet, 11.6.2010, 8.Gunilla Johansson, Karolinska Institutet, Institutionen før
folkhælsovetenskap, 5.11.2010, 9. Tine Schauer Eri, University of Bergen, 28.10. 2011, 10. Patrik
Rytterstrøm, Linkøpings universitet, Hälsouniversitetet, 29.11.2011, 11. Lill Langelotz,. Göteborgs
Universitet, Pedagogiska fakulteten, 14.3.2014
External examiner in Finland, doctoral dissertations (8):
1.Tiina Surakka, Tampere University, 2006, 2.Heli Vaartio:. Turku University, Finland,.2008, 3.Kaija
Toivanen: Kuopio University, Finland, 2009, 4.Pia Suvivuo, University of Eastern Finland. 2011, 5.Berit
Foss, Åbo Akademi, Finland, 2012, 6. Riitta Nikkola, Tampere University, Finland, 2013, 7. Kristiina
Heinonen, University of Eastern Finland, 2013, 8. Virpi Sulosaari, Turku University, Finland. 2016
Faculty promotion, Tenure reviews, Scientific expert consultant in the Nordic countries:
Scientific positions in the Nordic countries (more than 20 consultations: Professorships, Senior lecturer)
Swedish NationalAgency for Higher Education (2010) and Swedish Society of Nursing (2010) and National
Research School, Karolinska Institute (2013 and 2015), various academic work groups, member and
chairman (more than 20)
REFEREED PUBLISHED PUBLICATIONS (N=68): (1) Family health and care (N=18) (2)
Leadership and patient safety (N=33) (3) Development of qualitative research methods (N=10)
1)FAMILY HEALTH AND CARE

Doctoral thesis: Bondas, T. (2000). ’To be with child’- women’s perinatal experiences of childbearing, Åbo Akademis förlag,
Dissertation, 5 published articles and summary (in English)
Bondas, T. (2005).To be with child: a heuristic synthesis in maternal care. In Trends in Midwifery Research (Balin, R. Ed.). (pp.119136).Nova Science, New York.
Wikberg, A. & Bondas, T. (2010). A patient perspective in research on intercultural caring in maternity care: A meta ethnography.
International Journal of Qualitative Studies on Health and Wellbeing DOI: 10.3402/qhw.vliO.4648.
Eri, S.T., Bondas, T. Gross, M, Janssen, P. & Green, J. A (2015). A balancing act in an unknown territory: a metasynthesis on firsttime mothers' experiences in early labour. Midwifery. http:// dx.doi.org/10.1016/j-midw.2014.11.007
Nyman, V., Downe, S., Berg, M. Bondas, T. (2015). Exploring institutional encounters: A clinical nurse midwife’s venture as a
novice insider action researcher on a labour ward. Action Research, Doi:10.1177/1476750315600225
Vaismoradi, M., Wang, I-L., Turunen, H. & Bondas, T. Older peoples’s experiences of care in nursing homes: A metasynthesis.
International Nursing Review. Doi: 10.1111/inr.12232.
Skarsaune, K. & Bondas, T. (2016) Neglected nursing responsibility when suspecting child abuse, Clinical Nursing Studies, 4(1),
DOI: 10.5430/cns.vXnXpX
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Akroute, AR & Bondas, T. (2016). Critical care nurses and relatives of elderly patients in intensive care unit – Ambivalent
interaction. Intensive & Critical Care Nursing, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.iccn.2015.08.002
Magnussen, I-L., Bondas, T. & Alteren, J. (2016) Å bringe helsegeografi inn i sykepleien – en aksjonsforskning. Klinisk Sygepleje,
30, 3,168-182.
Magnussen, I-L., Bondas, T. & Alteren, J. (2017). Sansehagens betydning for dannelsen av ‘nærhetsrommet’-aksjonsforskning i
sykehjem. Klinisk Sygepleje, 31, 1, 96-113.

2. LEADERSHIP AND PATIENT SAFETY

Bondas, T. (2003) Caritative leadership: Ministering to the patients. Nursing Administration Quarterly 27,3,249-255.
Kärkkäinen, O, Bondas, T & Eriksson, K. (2005). Is individualised patient care visible in documentation of care: A metasynthesis.
Nursing Ethics 12(2). 123-132.Bondas, T. (2006). Paths to nursing leadership. Journal of Nursing Management 13,1-8
Bondas, T. (2009) Preparing the air for nursing care: A grounded theory study of first line nurse managers, Journal of Research in
Nursing 14, 4 ,351-362.DOI: 10.1177/1744987108096969.
Högberg, K. & Bondas, T. (2009) Informationsteknikens betydelse för sjukskötarens vårdande. Hoitotiede 21,3,207-215
Bondas, T. (2010). Nursing leadership from the perspective of clinical supervision: a paradoxical practice. Journal of Nursing
Management 18,477-486. DOI:10.1111/j.1365-2834.2010.01085.x
Rosengren, K. & Bondas, T. (2010) Supporting ‘two-getherness’: assumption for nurse managers working in a shared leadership model,
Intensive & Critical Care Nursing, 26,288-295.
Vaismoradi, M., Salsali, M., Turunen, H. & Bondas, T. (2011) Patients’ understandings and feelings of safety during hospitalization
in Iran. Nursing & Health Sciences doi: 10.1111/j.1442-2018.2011.00632.x
Lindberg, E., Persson, E. & Bondas, T. (2012) ‘The responsibility of someone else’: A focus group study on collaboration between a
university and a hospital regarding research and development. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26,3, 579-587
Vaismoradi, M., Salsali, M., Turunen, H & Bondas, T. (2013). A qualitative study on Iranian nurses’ experiences and perspectives on
how to provide safe care in clinical practice. Journal of Research in Nursing, doi: 10.1177/1744987112451578
Vaismoradi, M., Bondas, T., Salsali, M. Jasper, M. & Turunen, H. 2012. Facilitating safe care: a qualitative study of Iranian nurse
leaders, DOI: 10.1111/j.1365-2834.2012.01439.x
Aspfors, J. & Bondas, T. (2013). Caring about caring-Newly qualified teachers’ experiences of their relationships Teachers and
Teaching: Theory and Practice 19, 3, 243-259.
Vaismoradi, M., Bondas, T. Jasper, M & Turunen, H. (2014). Nursing students' perspectives and suggestions on patient safety—
Implications for developing the nursing education curriculum in Iran. Nurse Education Today, 34, 2, 265-270.
http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2012.10.002
Solbakken, R, & Bondas, T.(2015) Fallhendelser hos eldre i hjemmetjenesten i en norsk kommune- omfang og omstendigheter Nordisk
Tidskrift for Helseforskning, 11, 1, 165-1795
Andersen, O. J., Gårseth-Nesbakk, L. & Bondas, T. (red.) (2015) Innovasjoner i offentlig tjensteyting-vågal reise med behov for allierte.
Vetenskaplig antologi (referée), Fagbokførlaget, Bergen, Norge (ISBN 978-82-450-1552-2)
Sneltvedt, T. & Bondas, T. Proud to be a nurse? Recently graduated nurses’ experiences in municipal health care settings.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, DOI:10.1111/scs.12278
Vaismoradi, M., Skær, L., Søderberg, S. & Bondas, T. Normalizing suffering: A meta-synthesis of experiences of and perspectives
on pain and pain management in nursing homes. International Journal of Qualitative Studies on Health and Wellbeing,
DOI:10.3402/qhw.v11.312013
Solbakken, R. & Bondas, T. (2016) Sykepleielederes forståelse av fagansvar ved eldres fall – i hjemmetjenesten. Geriatrisk
sykepleie, 6.

3. DEVELOPMENT OF QUALITATIVE METHODS AND METASYNTHESIS

Bondas, T. & Hall, E. (2007). Challenges in the approaches to metasynthesis research. Qualitative Health Research 17,113-121.
Bondas, T. & Hall,E. (2007). A decade of metasynthesis research: A meta-method study, International Journal of Qualitative Studies
on Health and Wellbeing 2(2),101-113.
Berg, M., Bondas, T., Hall, E., Lundgren, I. Olafsdottir, O., Støre Brinchmann, B., & Vehviläinen-Julkunen, K. (2008). Evidence based
care and childbearing – A critical approach. International Journal of Qualitative Studies on Health and Wellbeing, 3,239-247.
Galvin, K., Emami, A., Dahlberg, K., Ekebergh, M., Rosser, E., Powell, J., Bach, S., Edlund, B., Bondas, T., Uhrenfeldt, L. (2008).
Challenges for future caring science research: a response to providing evidence for health-care practice International Journal of
Nursing Studies, 45,971-974.
Bondas, T. (2011). Husserlian phenomenology reflected in caring science childbearing research (pp 1-18) In Qualitative Research in
Midwifery and Childbirth: Phenomenological approaches (Thomson, G., Downe, S., Dykes, F. Eds.). Routledge, London.
Vaismoradi, M., Turunen, H. & Bondas, T.( 2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative
descriptive study. Nursing & Health Sciences,
Article first published online: 11 MAR 2013 | DOI: 10.1111/nhs.12048
Jasper, M., Vaismoradi, M., Bondas, T, & Turunen, H .(2013). Validity and reliability of the scientific review process in nursing
journals-time for a rethink? Nursing Inquiry, 21,2,92-100, DOI:10.1111/nin.12030.
Bondas, T. (2013). Qualitative Nursing Research in Finland and Sweden – Nursing to Caring in Routledge Handbook in Qualitative
Nursing Research (ed. Cheryl Tatano Beck).
Bondas, T., Hall, E. & Wikberg, A. (2013/2017). Metasynthesis in health care (chapter 18) In Research methods in health: Foundations
for evidence-based practice. Liamputtong, Pranee (ed.) Oxford University Press: Melbourne, 2nd/3rd revised edition,

OTHER:
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1 Book and 5 Book chapters (referee), 27 Publications for professional communities, 77 Conference Abstracts,
More than 50 guest lectures in health care organizations and universities in Norway, Finland and Sweden
More than 100 master thesis and bachelor thesis, supervision and examination in Norway, Finland and
Sweden.

67/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie - 17/01204-33 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie : Alle vedlegg

CURRICULUM VITAE –short version.
Erik Waage NielsenBorn 26th of November 1956 in Oslo, Norway.Private address: Hammarn 12 ,8003
Bodø, Norway. Tel. +47 907 88 035
Place of work:
Dep. of Anesthesiology Nordland Hospital N-8092 Bodø, NorwayTel: +47 75 53 40
00. Fax: +47 75 53 42 97. E-mail erik.waage.nielsen@gmail.com Position: Senior Consultant, Professor
at the University of Tromsø (UiT), Nord University, Bodø, and University of Oslo, Norway (2014).
BRIEF SUMMARY:Cand.med. Medical Degree Oslo 1984. Authorized doctor
1986. Specialist in Anesthesiology 1995. Attending Physician 1994. Ph.D
(Doctor.Med) 1996. Associate Professor 1997. Professor 2008
SCIENCE: I became interested in C1-inhibitor (C1-INH) deficiency when a
young boy with edema of the mouth and throat was admitted on my duty at the
Dep.of Pediatrics in 1987. The interest resulted in the disclosure of a large kindred
with C1-inhibitor defiency and a thesis on Hereditary Angiodema. Since then the
scope has broadened to the role C1-INH is playing in mediating capillary leakage
in inflammation and sepsis, and the possible use of C1-INH concentrate in
modulating reperfusion injury and prevention of hyperacute rejection of transplants.
Responsible for ANILAB, animal research facility at Nord
University.
TEACHING/ADMINISTRATION: Assistent leader,
Institute of Clinical Medicine, University of Tromsø with
responsibilities for the education, practise and examination of
medical students from UiT at Nordland Hospital 2009-2017.
The project was initiated by Northern Norway Regional Health
Authority (Helse Nord)
Research Network -Member of the Norwegian
Complement Research Group headed by Professor Tom Eirik Mollnes.
Member of a former European Union concerted action on Hereditary angioedema, Novel Methods For
Predicting Preventing And Treating Attacks In Patients With Hereditary Angioedema (PREHAEAT).
The project was lead by Professor Marco Cicardi, Milano, Italy.-Member of the research group
Brakutan (https://sites.google.com/site/brakutan/)
Publications: In total ca 130+ articles from 1989-today 24th June 2017 (128 hits on PubMed),

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=nielsen+ew+or+%22waage+nielsen%22

List displays articles with official publication dates within the last five years:
1: Hilmo J, Kayser O, Nielsen EW. Fettembolisyndrom. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017Jun 26;137(12-13):896. doi:
10.4045/tidsskr.17.0009. Print 2017 Jun 27.Norwegian. PubMed PMID: 28655246.
2: Hennø LT, Storjord E, Christiansen D, Bergseth G, Ludviksen JK, Fure H, BareneS, Nielsen EW, Mollnes TE, Brekke
OL. Effect of the anticoagulant, storage timeand temperature of blood samples on the concentrations of 27 multiplex
assayedcytokines - Consequences for defining reference values in healthy humans.Cytokine. 2017 Sep;97:86-95. doi:
10.1016/j.cyto.2017.05.014. Epub 2017 Jun 6.PubMed PMID: 28595117.
3: Tveita IA, Madsen MRS, Nielsen EW. Dissection of the internal carotid arteryand stroke after mandibular fractures: a
case report and review of theliterature. J Med Case Rep. 2017 Jun 2;11(1):148. doi: 10.1186/s13256-017-1316-1.PubMed
PMID: 28576125; PubMed Central PMCID: PMC5455209.
4: Storm BS, Andreasen S, Hovland A, Nielsen EW. Gas Embolism DuringHysteroscopic Surgery?: Three Cases and a
Literature Review. A A Case Rep. 2017May 12. doi: 10.1213/XAA.0000000000000549. [Epub ahead of print] PubMed
PMID:28509779.
5: Hellerud BC, Orrem HL, Dybwik K, Pischke SE, Baratt-Due A, Castellheim A, FureH, Bergseth G, Christiansen D,
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Nunn MA, Espevik T, Lau C, Brandtzæg P, NielsenEW, Mollnes TE. Combined inhibition of C5 and CD14 efficiently
attenuated theinflammatory response in a porcine model of meningococcal sepsis. J IntensiveCare. 2017 Feb 27;5:21. doi:
10.1186/s40560-017-0217-0. eCollection 2017. PubMed PMID: 28261486; PubMed Central PMCID: PMC5327570.
6: Skjelstad T, Sørensen MA, Nielsen EW. Alpine cross-country skier with energydepletion and reduced consciousness.
Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 Feb21;137(4):289-291. doi: 10.4045/tidsskr.16.0267. eCollection 2017 Feb.
English,Norwegian. PubMed PMID: 28225237.
7: Nielsen EW. Re: En kvinne i 70-årene med rask forverring av kognitiv funksjon.Tidsskr Nor Laegeforen. 2016 Oct
11;136(18):1507. eCollection 2016 Oct.Norwegian. PubMed PMID: 27731585.
8: Farkas H, Martinez-Saguer I, Bork K, Bowen T, Craig T, Frank M, Germenis AE,Grumach AS, Luczay A, Varga L,
Zanichelli A; HAWK. International consensus on thediagnosis and management of pediatric patients with hereditary
angioedema with C1inhibitor deficiency. Allergy. 2017 Feb;72(2):300-313. doi: 10.1111/all.13001.Epub 2016 Sep 8.
PubMed PMID: 27503784; PubMed Central PMCID: PMC5248622.
9: Landsem A, Fure H, Mollnes TE, Nielsen EW, Brekke OL. C1-inhibitor efficientlydelays clot development in normal
human whole blood and inhibits Escherichiacoli-induced coagulation measured by thromboelastometry. Thromb Res.
2016Jul;143:63-70. doi: 10.1016/j.thromres.2016.04.024. Epub 2016 Apr 28. PubMedPMID: 27197075.
10: Ellingsen RB, Baloch FK, Nielsen EW. [Air embolism caused by intraosseousneedle?]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2016
Jan 26;136(2):138. doi:10.4045/tidsskr.15.0646. eCollection 2016 Jan 26. Norwegian. PubMed PMID:26813819.
11: Skjeflo EW, Sagatun C, Dybwik K, Aam S, Urving SH, Nunn MA, Fure H, Lau C,Brekke OL, Huber-Lang M, Espevik
T, Barratt-Due A, Nielsen EW, Mollnes TE.Combined inhibition of complement and CD14 improved outcome in
porcinepolymicrobial sepsis. Crit Care. 2015 Nov 27;19:415. doi:10.1186/s13054-015-1129-9. PubMed PMID: 26612199;
PubMed Central PMCID:PMC4662001.
12: Nielsen EW. [Re: A woman pregnant with twins and with polyuria andpolydipsia]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2015 Nov
17;135(21):1922. doi:10.4045/tidsskr.15.1131. eCollection 2015 Nov 17. Norwegian. PubMed PMID:26577310.
13: Storm B, Dybwik K, Nielsen EW. Late complications after percutaneoustracheostomy and oral intubation: Evaluation of
1,628 procedures. Laryngoscope.2016 May;126(5):1077-82. doi: 10.1002/lary.25766. Epub 2015 Nov 3. PubMed
PMID:26526090.
14: Hellerud BC, Olstad OK, Nielsen EW, Trøseid AM, Skadberg Ø, Thorgersen EB,Vege Å, Mollnes TE, Brandtzæg P.
Massive Organ Inflammation in Experimental andin Clinical Meningococcal Septic Shock. Shock. 2015 Nov;44(5):458-69.
doi:10.1097/SHK.0000000000000441. PubMed PMID: 26473439.
15: Johnsrud I, Kulseth MA, Rødningen OK, Landrø L, Helsing P, Waage Nielsen E,Heimdal K. Correction: A Nationwide
Study of Norwegian Patients with HereditaryAngioedema with C1 Inhibitor Deficiency Identified Six Novel Mutations
inSERPING1. PLoS One. 2015 Aug 13;10(8):e0136011. doi:10.1371/journal.pone.0136011. eCollection 2015. PubMed
PMID: 26270546; PubMedCentral PMCID: PMC4536201.
16: Landsem A, Fure H, Christiansen D, Nielsen EW, Østerud B, Mollnes TE, Brekke OL. The key roles of complement
and tissue factor in Escherichia coli-inducedcoagulation in human whole blood. Clin Exp Immunol. 2015 Oct;182(1):81-9.
doi:10.1111/cei.12663. Epub 2015 Aug 2. PubMed PMID: 26241501; PubMed Central PMCID: PMC4578511.
17: Johnsrud I, Kulseth MA, Rødningen OK, Landrø L, Helsing P, Waage Nielsen E,Heimdal K. A Nationwide Study of
Norwegian Patients with Hereditary Angioedemawith C1 Inhibitor Deficiency Identified Six Novel Mutations in
SERPING1. PLoSOne. 2015 Jul 8;10(7):e0131637. doi: 10.1371/journal.pone.0131637. eCollection2015. Erratum in: PLoS
One. 2015;10(8):e0136011. PubMed PMID: 26154504; PubMedCentral PMCID: PMC4496036.
18: Stordahl H, Passas E, Hopland A, Nielsen EW. Nine out of ten trauma calls to a Norwegian hospital are avoidable: a
retrospective analysis. BMC Emerg Med. 2015Feb 3;15:1. doi: 10.1186/s12873-015-0026-5. PubMed PMID: 25644685;
PubMed CentralPMCID: PMC4320595.
19: Trøseid M, Nestvold TK, Nielsen EW, Thoresen H, Seljeflot I, Lappegård KT.Soluble CD14 is associated with markers
of vascular dysfunction in bariatricsurgery patients. Metab Syndr Relat Disord. 2015 Apr;13(3):119-24.
doi:10.1089/met.2014.0111. Epub 2015 Jan 6. PubMed PMID: 25562385.
20: Warsame MO, Gamboa D, Nielsen EW. [M. Warsame and colleagues reply]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2014 Dec
9;134(23-24):2239. doi: 10.4045/tidsskr.14.1437.eCollection 2014 Dec 9. Norwegian. PubMed PMID: 25492326.
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CV (med utgangspunkt i NOKUTs veiledninger for akkreditering av nye studietilbud)
NAVN
Name
AKADEMISK TITTEL

Lisbeth Østgaard Rygg
PhD i samfunnsmedisin

Academic title
STILLING
Position
UTDANNING
(kun utdanning på minst 30
studiepoeng)
Education minimum 30 ECTS

Førsteamanuensis
2012
2001
1996
1990
1986

PhD Samfunnsmedisin. ISM, MF, NTNU
Kandidat i sykepleievitenskap Institutt for sykepleievitenskap,
UiO
Veilednings og konsultasjonsmetodikk 30stp, Høgskolen i NordTrøndelag, avd. Helsefag
Videreutdanning i akuttsykepleie, intensivsykepleie, Namdal
sykehus/ Regionssykehuset Trondheim
Sykepleierutdanning, Namdal Sykepleierhøgskole

Forskning og utviklingsarbeid
de siste fem år før gjeldende
søknadsfrist

Doktoravhandling
Group education for patients with type 2 diabetes – needs, experiences
and effects. Doctoral thesis, NTNU. 2012 (ISBN 978-82-4713869-4).

Research and development
work/ Publication list for the
last five years

Publikasjoner
Nordtug B, Brataas HV, Rygg L. (2017). The Use of Videoconferencing
in Nursing for People in Their Homes: A Review (submitted)
Rygg L. Hvor bør grensen gå mellom helsetjenestens oppgaver og
egenomsorg i moderne diabetesbehandling 2017 (submitted)
Rygg L, Løhre, A, Hellzen. O. (2017). Lifestyle Changes in Diet and
Physical Activities after Group Education for Type 2 Diabetes
(submitted)
Grønning K, Rannestad T, Skomsvoll JF, Rygg LØ, Steinsbekk A. Longterm effects of a nurse-led group and individual patient
education programme for patients with chronic inflammatory
polyarthritis - a randomised controlled trial. J Clin Nurs. 2014
Apr;23(7-8):1005-17.
Rygg L. Gruppeopplæring som sosial støtte. Hvorfor ønsker personer
med diabetes å delta på gruppeopplæring for type 2 diabetes? I
Nordtug, Sjøblom & Wannebo (red). Sammen fremmer vi helse.
Helsefremming gjennom sosial støtte og samhandling. Levanger:
Forlaget Helse-Frelse. (ISBN 978-82-93074-11-3).2014.
Rygg L, Moe A, Brataas HV. Evaluering av fagplan 2010 - 2013
Sykepleie, bachelorgradsstudium. Working paper. Issue date:
2014-01-03 Series/Report: Arbeidsnotat / Høgskolen i NordTrøndelag; 258.
Rise MB, Pellerud A, Rygg LØ, Steinsbekk A. Making and maintaining
lifestyle changes after participating in group-based type 2
diabetes self-management educations: a qualitative study. PLoS
One. 2013 May 9;8(5):e64009
Steinsbekk A, Rygg L, Lisulo M, Rise MB, Fretheim A. Group based
diabetes self-management education compared to routine
treatment for people with type 2 diabetes mellitus. A systematic
review with meta-analysis. BMC Health Services Research
2012, 12:213.

1
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Rygg L. Effekten av pasientopplæring på HbA1c og mestring.
BestPractice Diabetes 2012, Volum 2.(5) s. 22-24.
Rygg L, Rise MB, Grønning, K, Steinsbekk A. Efficacy of ongoing group
based diabetes self-management education for patients with type
2 diabetes mellitus. A randomised controlled trial. Patient
Education and Counseling doi: 10.1016/j.pec.2011.04.008
Rygg L, Rise MB, Lomundal B, Solberg HS, Steinsbekk A. Reasons for
participation i group-based type 2 diabetes self-management
education. A qualitative study. Scandinavian Journal of Public
Health, 2010;38:788-93.
Olsen L.A. og Rygg L. (2004). Praktisk legemiddelhåndtering. Oslo:
Cappelens Akademiske forlag. (ISBN 82-02-23930-3).
Publikasjoner i manuskript
Rygg L, Brataas HV, Nordtug B. (2017). Cancer nurses` experience of
using VC to support cancer patients in primary care (manuscript
in progress).
Rygg L, Brataas HV, Nordtug B. (2017). Experience with
videoconferencing between patients and their cancer nurse in
primary care (manuscript in progress).
Rygg L, Omli, R. (2017). Nurse experience of multidose drug dispensing
(MDD) in primary care (manuscript in progress).
Reviewer
Sultan Qaboos University Medical Journal
Tidsskriftet Sykepleien forskning
Tidsskrift for omsorgsforskning
Nordisk Tidsskrift for helseforskning
Presentasjoner/moderator ved forskningskonferanser og -seminarer
2017
Use of videoconferencing (VC) in primary care. Oral presentation.
The Fourth European Workshop on Practical Aspects of Health
Informatics, PAHI 2017, Levanger Norway
2016
Eksperimentale forsknings design – RCT studies, Master i Klinisk
sykepleie, Nord Universitet (Master level). Nord universitet, Bodø
2014
Introduction i Quantitative Research Methodes – Experimental
research designs – RCT studies, Postgraduate Course (PhD level)
Mittuniversitetet i Östersund
2012
Forsknings møte ved Steno, Gentofte, Danmark
Egne presentasjoner/moderator ved fagkonferanser og -seminarer
2017
Fagkonferanse i medikamentregning og legemiddelhåndtering,
Molde høgskole, Molde
2016
Fagkonferanse i medikamentregning og legemiddelhåndtering,
VID vitenskapelige høgskole, Oslo
2014
Fagkonferanse i medikamentregning og legemiddelhåndtering,
Høgskolen i Buskerud og Vestfold
2013
Fagkonferanse i medikamentregning og legemiddelhåndtering,
Høgskolen i Narvik
FoU-prosjekt
1
Nettbrettkommunikasjon i spesialist- og kommunehelsetjenesten
(NIK) 2016 – 2020. (Prosjektleder)
2
Evaluering av fagplan 2010 – 2013 sykepleie,
bachelorgradsstudium, HiNT (prosjektmedarbeider, ansvarlig for
kvantitative analysene og arbeidsrapporten).
3
Sykepleieledet individuell intervensjon av pasienter med
gjennomgått akutt hjerteinfarkt og som er blitt behandlet med
perkutan koronar intervensjon. 2012-2015 (prosjektmedarbeider

2
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og ansvarlig for studentinvolveringen i prosjektet fra HiNTs
side).

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring de siste
fem år før gjeldende
søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)
Other relevant competencies
/ experience attained in the
last five years

Presentasjoner – konferanser og seminarer
2017 Bruk av videokonferanse i kreftsykepleien. Lunsjmøte Helse NordTrøndelag
2017 Bruk av nettbrett i kreftsykepleien. Webinar. Kompetansesenter i
lindrende behandling, Midt-Norge
2016 Forskningsseminar i sykepleie og helsefag, Nord universitet,
Campus Bodø
2013 Internationalisering Nordplus-Nordhelse Läkemedelshanterings
workshop 2013, Gävle, Sverige
2013 Helsepedagogikkseminar, Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger
2012 Forsknings møte ved Steno, Gentofte, Danmark
2012 Lærings- og mestringssentret, Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger
Div
2009 – 2016 Tilsynssensor for sykepleiefaget ved Institutt for
samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
2016-08 Vitenskapelig utvalg for ansettelse som
førstelektor/universitetslektor og førsteamanuensis ved ISV,
NTNU
2017-2018 Veileder masteroppgave. Master for Klinisk sykepleie, Nord
universitet, Bodø
2015-05 Sensor av masteroppgave. Institutt for sosialt arbeid og
helsevitenskap, NTNU

For nettstudier: Oppgi
relevant digital kompetanse
og kurs / kunnskap om
nettpedagogikk
For online studies: Relevant
digital competencies and
training / knowledge of
online pedagogy
Deltakelse i nasjonale og
internasjonale samarbeid og
nettverk

Nettbrettkommunikasjon i kommunehelsetjenesten (NIK) 2016 – 2020.
(Prosjektleder). Samarbeid med fagpersoner på Windesheim University
GB Zwolle, Nederland

Participation in national
and international cooperation
/ networks

3
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CV-er
NAVN

Elisabeth Bergdahl

AKADEMISK TITTEL

RN, MScN, PhD

STILLING

Førsteamanuensis

UTDANNING
kun utdanninger på
minst 30 studiepoeng

 2016 - Professors program - Nord Universitet, Fakultetet for Sykepleie- og
Helsevitenskap (pågående)
 2016-12-16-2017-06-30 Kurs i pedagogik för universitets lärare, Nord
Universitet,
 2007-09 - 2012-04 Karolinska Institutet – Examen: Medicine Doktor,
Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
 2002-01 - 2003-03 Ersta Sköndal Högskola – Examen: Master Vårdvetenskap,
Institutionen för Vårdvetenskap

 1989-01 - 1990-01 Rödakorsets sjuksköterskeskola – Sjuksköterskeexamen
Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Vetenskapliga artiklar:
 2016: Concept analysis and the building blocks of theory: misconceptions
regarding theory development
 2015: The myth of induction in qualitative nursing research
 2013: Co-creating possibilities for patients in palliative care to reach vital goals
– a multiple case study of home-care nursing encounters
Övriga publikationer
 2014: Rapport, Fou nu, Palliativ vård i särskilt boende för äldre, PVIS – Vad
hände sen? Chefernas synpunkter efter att personal har fått utbildning
Publicering: Fou NU, medförfattare: Eva Henriksen
 2013: Artikel - Att samskapa en god vård genom goda vårdrelationer för
patienter i specialiserad palliativ hemsjukvård. Socialmedicinsk tidskrift
0B

Presentation vetenskapliga konferenser
 2017: The 21st International Philosophy of Nursing Conference, University of
Worcester, Examining the foundation of Concept analysis in nursing
 2017: Wellbeing and caring in changing times, Conference Nord University,
Observations of caring and uncaring acts for elderly in a nursing home during
meals: implications for changes in the future
 2016: Qualitative Methods Conference, Glasgow, Muntlig presentation: The
problem of induction in qualitative nursing research.
Symposium: Participatory Action Research – Co-creating possibilities and
developing nursing care by student activities in nursing homes.
Medpresentatör: Prof Terese Bondas
 2015: International Human Science Research Conference, Trøndelag University
College (HiST), Department of Nursing Science. Muntlig presentation:
Receiving students on a regular base in nursing homes, can be a way to
promote a learning care culture
34T
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 2014: The 22nd Nordic Gerontology Congress in Gothenburg. Muntlig
presentation: Experience from working with action research in the processes
of “educating nursing homes”
 2013: CARN, University of Tromsø, Staying Critical: Nurturing democratic
partnership in action research. Muntlig presentation: Experience from working
with action research in the processes
 2013: International Human Science Research Conference Network. Muntlig
presentation: Action research to improve care encounter in palliative home
care
Reviewer för vetenskapliga publikationer:





2017 – Nordisk tidskrift
2016 – Journal of advanced Nursing
2013 – Nursing Inquiry
2015 – International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

Utvecklingsarbete:
2012 – 2016 Utvecklingsäldreboendeprocessen, deltagarbaseradforskning

Øvrig relevant kompe
tanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
U

U

2007 – 2012 Forskare och projektledare FoU nu - Forsknings och utvecklingsenhet
i Stockholms län (SLSO), Sverige

(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)
Relevant
utdanningsfaglig
kompetanse
UH-pedagogikk,
didaktik osv.
Oppgi relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

2017- Pedagogik för lärare, Nord Universitetet

2016- Faktaansvarig för skapandet av en webb-utbildning i palliativ vård.
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CV-er
NAVN

Kulla Gunilla Elisabet

AKADEMISK TITTEL

DrPH

STILLING

Førsteamanuensis

UTDANNING
kun utdanninger på
minst 30 studiepoeng

DrPH i folkhälsovetenskap (240 ECTS)
Vårdvetenskapens didatik ( ECTS)
Magister i hälsovetenskaper (160 SV=240 ECTS), ingår huvudämne
(laudatur): vårdvetenskap 85 SV, biämne: allmän pedagogik (cum laude)
35 SV)

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Academic experience/Membership of Research groups
2016- (2019). Project: Promoting social innovation in elderly care
institutions. Project leader, Nord University. Project owner:
Nordland Research Institute. Collaboration with 4 universities and 5
elderly care facitlities. External financing.
2014-2015: Överlärare och prosjektleder for Yrkeshøgskolan Novia,
Vasa i VATA (Effektiva arbetsmetoder) projektet, ett
samarbetsprojekt mellan 7 yrkeshögskolor i Finland. Fokus på
interprofessionellt samarbete och lärande bland studerande på
både bachelor- och masternivå. Prosjekteier: Yrkeshøgskolan
Arcada, Helsingfors. Externt finasiert.
2013-2014: överlärare och prosjektforskare i projektet «Hemma
Bäst – Kotona Paras». Projektifierad undervisning bland svensk- och
finskspråkiga bachelorstudenter (sjukskötare och socionomer).
Externt finansiert.
2012-2013: Kontaktlärare og prosjektforskare vid Yrkeshögskolan
Novia i Medibothnia-projektet i Vasa. Temagrupp: äldre. Samarbete
mellan den svensk- och den finskspråkiga yrkeshögskolan i Vasa.
Externt finansiert.
Participant of Professor Upgrade Programs at the Nord University
2017 (4 seminars): Forskningsrådet, professors qualifications, in
collaboration Faculty of Nursing and Health Sciences, social
sciences:
1. Seminar, professors’ qualifications, Bodø, Norway.
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2. Norwegian research institute, 1.4-5.5.2017, Levanger,
Norway.
3. PhD supervision 31.5-2.6.2017, Steinkjer, Norway.
Qualifications: PhD Supervisor.
4. Respondent and opponent: draft promoting social
innovation within institution-based elderly care – a research
and practice based education approach, 14-15.6.2017,
Levanger, Norway.
2016 (3 seminars), in cooperation with Faculty of Professional
Studies, Pedagogics)
1-2. Introduction. 22.4 CV, pedagogic portfolio,
internationalization, Bodo, Norway.
3. 28.11-2.12 Scientific writing and education, respondent and
opponent: presentation of draft “Health of Older Migrants”
(in progress), Tallinn, Estonia.
The Norwegian Forum of Global Public Health. Deputy 2017 –
Member of Research Group in Public Health, Nord University, 2015Member of Research Group in Elderly Research, Age Institute,
Karolinska Institute, 2000
Moderator: Concurrent scientific session: Well-being in the
organization of care and experience of illness (21.4.). NCCS and
EACS conference: Wellbeing and caring in changing times. 20.-21st
April, 2017, Nord University, Bodo, Norway.
Intermediate seminar at Center of Practical Knowledge, Nord
University 16th November, 2016. Magnussen, I-L. «SansehagenNaturens vei inn i omsorgen i sykehjem-en aksjonsforskning» (in
Swedish). Main supervisor Professor Terese Bondas and cosupervisor Associate professor Johanne Alteren. Internal opponent
Gunilla Kulla, Nord University, Norway and external opponent Zada
Paljalic, HiOA, Norway.
Scientific Conferences
Kulla, G. 7th International Nurse Educator Conference, 6.9.5.2018, Banff, Canada. (submitted abstract)
Kulla, G; Sarvimaki, A.; Ekman, S-L. Poster: Older ReMigrants’ Experiences of Integration and Inclusion from a Lifespan
Perspective. 2017 IAGG World Congress of Gerontology and
Geriatrics, 23.-27th July, 2017, San Francisco, USA. (published as
supplement in process)
Kulla, G.; Roli, K.; Johnson, R.; Lo, C.; Vedeler, J.; Robertson,
E. Paper: Promoting social innovation within institution-based
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elderly care – a research and practice based education approach.
NCCS and EACS conference: Wellbeing and caring in changing times.
20.-21st April, 2017, Nord University, Bodo, Norway.
Kackur, A-L.; Kulla, G. Poster: Development of Dementia in
Persons with Down’s
Syndrome-The caregivers’challenges. HESDIA-conference, 21.-23rd,
September 2016, Kaunas, Lithuania. ISBN 978-9955-27-489-6
(online).
Kackur, A-L.; Kulla, G. Poster: Development of Dementia in
Persons with Down’s Syndrome. Good Ageing – Better Society, 23rd
NKG Nordic Congress of Gerontology, 19.-22nd June, 2016,
Tampere, Finland.
Kulla, G.; Sarvimäki, A.; Ekman, S-L. Poster: Lärdomar om
migration och integration - livsloppsintervjuer med äldre
återflyttade sverigefinländare. [Lessons learned about migration
and integration – life-span interviews with older re-migrated
Sweden-Finns]. Asiantuntijapäivä ”Välineitä hyvään vanhuuteen”
[Sakkunnigdag ”Beredskap för ett gott åldrande”],[Professionals day
”Preparedness for good ageing”, 21.6.2016], 23rd NKG Nordic
Congress of Gerontology, 19.-22nd June, 2016, Tampere, Finland.
Kulla, G.; Hietanen, A. Paper: THE BEST AT HOME - project at
Novia University of Applied Sciences (UAS)- nursing students
participatory project activities. The Third Nordic Forum for nurse
educators, 10.-14th October, 2015, Mo i Rana, Norway.
Kulla, G.; Liljeroth, P. Paper: The VATA Project at Novia
University of Applied Sciences (UAS) - Developing evidence-based
inter-professional rehabilitating ways of working in social- and
healthcare. The Third Nordic Forum for nurse educators, 10.-14th
October, 2015, Mo i Rana, Norway.
Liljeroth, P.; Kulla, G. Poster: VATA-projektet vid
Yrkeshögskolan Novia – Utveckling av evidensbaserade
mångprofessionella rehabiliterande arbetssätt inom social- och
hälsovården. [VATA-project at Novia UAS – Development of
evidencebased interprofessional rehabilitation in social- and health
Care]. Pohjois-Suomen hoitotiedepäivät [Vårdvetenskapliga dagarna
i Norra-Finland], 24.-25th September, 2015, Oulu, Finland.
Kulla, G.; Lehti, A-M.; Salmela, S. Poster: Evidensbaserad
funktionsupprätthållande rehabilitering - Vasa Centralsjukhus som
innovatör i sjukskötarstuderandes kompetensutveckling.
[Evidencebased rehabilitation and functional capacity – competence
and innovations in nursing education by Vasa central hospital].
Sykepleieforskning i tiden - betydning for fremtidens helsetjenste.
Avdelning for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo og Norsk
Sykepleieforbunds jubileumskonferense, 7.-9th June 2015, Oslo,
Norge.
Kulla, G.; Liljeroth, P. Paper: Vaikuttavat tavat (VATA) –
projektet: Mångprofessionella rehabiliterande arbetssätt i vård- och
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omsorg genom yrkeshögskolestuderandes engagemang.
[Evidencebased methods, the (VATA)-project: Interprofessional
rehabilitation in healthcare by bachelorstudents]. Projektet för Vasa
undervisningshälsocentral, Vasa stad. I:a Hälsovetenskapsdagarna
Österbotten, 18.-19th September, 2014, Vasa, Finland.

Oral or Poster Presentations (not refereed)
Kulla, G.; Kullas-Nyman, L.; Gädda, M.; Granlund, J.; Salmela,
S.; Lehti, A-M.; Vesimäki, G.; Wisur-Hokkanen, C. Poster:
Evidensbaserad funktionsupprätthållande rehabilitering - Vasa
Centralsjukhus som innovatör i sjukskötarstuderandes
kompetensutveckling. [Evidencebased rehabilitation and functional
capacity – competence and innovations in nursing education by
Vasa central hospital]. Slutseminar VATA-projektet, Yrkeshögskolan
Arcada, 25th November, 2015, Helsingfors, Finland,
Hietanen, A.; Kulla, G.; Palosaari, S.; Peltomäki, P.;
Malkamäki, R.; Yrjölä, E-K. Poster: Projektet Hemma Bäst- Kotona
Paras (2013-2014). [Project: East West Home’s Best]. Vanhustyön
vastuunkantajat, II kansallinen moniammatillinen kongressi,
Finlandia-talo, 15.-16th May, 2014. Helsinki, Finland.

Populärvitenskapelige (not refereed)
Liljeroth, P.; Hautala, T.; Teppo, U.; Kulla, G. VATA-palaute –
Näkemyksiä projektioppmisesta, näyttöön perustuvasta työtavasta
sekä ICF-luokituksen käytöstä. [Evaluation of the VATA-project –
Experiences of project-based learning, evidence based working
methods and ICF-classifications]. Helsingfors: Arcadas Working
Papers 1, 2016, ISSN 234-3064, ISSBN 978-952-5260-68-7 .
Kulla, G.; Liljeroth, P. VATA-projektet vid Yrkeshögskolan
Novia: Interprofessionella rehabiliterande arbetssätt och
evidensbaserad praktik - pilotering av case i Vasa och Åbo. [VATAproject at Novia UAS: [Inter-professional Rehabilitating Working
Methods and Evidencebased Practice - Case studies in Vaasa and
Turku], Helsingfors: Arcadas Working Papers ISSN 234-3064, ISBN
978-952-5260-68-7.
Liljeroth, P.; Kulla, G. VATA-projektet-Utveckling av evidensbaserad
praxis som stöder befolkningens funktionsförmåga. [Development

of evidencebased practical studies to improve functional
capacity in population]. Vård i Fokus 2015 2, 24-28.
Pedagogical rapports
Kulla, G.; Peltomäki P.; Palosaari, S.;.Fröjdö, M. (2016).
Social- och hälsovårdsområdets pedagogiska utsikter inom äldrevård
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och omsorg. [Educational Prospects in Elderly Care in Social- and
Health Care]. Hietanen, A. Frödjö, M. (red.) Projektrapport Hemma
Bäst-Kotona Paras. Vasa: Yrkeshögskolan Novia.
Kallio, S.; Palosaari, S.; Kulla, G. (2014). Pedagogiikasta
käytännön onnistumisiin ja haasteisiin – kouluttajien kokemuksia.
[Pedagogy of Practical Success and Challenges – from Educators
Point of View]. Red. Hakala, P.; Nurmi, R. Asenne ja osaaminen
kohdalleen Vaasan vanhustyössä. [The attitude and expertise into
place in elderly care in Vaasa]. Raportti muutoskoulutuksesta
vuosina 2010-2013. Vaasa: Vaasan ammattikorkeakoulu University
of Applied Sciences, Other Publications C18, s. 57-59.
Referee
The 21st IAAG World Congress of Gerontology and Geriatrics, San
Francisco, USA (2017, 2016)
Hoitotiede (Nursing science, english abstracts)
Hoitotiede (vårdvetenskap) 2017
Nordisk tidskrift för helseforskning (2016)
Scandinavian Journal of Caring Sciences (2016, 2017)
The Third Nordic Forum for nurse educators, Mo i Rana, Norway
(2015)
Health Promotion International (2013, 2016,2017)

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

Pedagogical development
Associate prof./Princiapl lecturer/senior lecturer in several financed
international and national projects between 2017- (2004).
2016: (21-25.9) Erasmus-international, exchange teacher at
Kauno Kolegijos, Medical School, UAS, Kaunas, Lithuania. Lectures:
Older Peoples’ Health in Nursing and Development of Dementia in
Persons with Down’s Syndrome - the nursing challenges? Kaunas
College, University of Applied Sciences, Faculty of Medicine,
23.9.2016, Kaunas, Lithuania.
2014-2015: överlärare i VATA- (effektiva arbetsmetoder)
projektet; ett samarbetsprojekt mellan 7 yrkeshögskolor i Finland.
Fokus på interprofessionellt samarbete och lärande bland
studerande på både bachelor- och masternivå. Yrkeshögskolan
Novia, Vasa, Finland. [Participating principal teacher in VATAproject, 7 Universities of Applied Sciences (UAS) in Finland.
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Domestic project.
2013-2014: överlärare i projektet «Hemma Bäst – Kotona
Paras», med projektifierad undervisning bland svensk- och
finskspråkiga bachelorstudenter (sjukskötare och socionomer).
[principal lecturer project «East West Home’s Best», nursing and
social science bachelor students]. Domestic project.
2012-2013: Kontaktöverlärare i Medibothnia-projektet i
Vasa. Temagrupp: äldre. Samarbete mellan den svenska- och den
finskspråkiga yrkeshögskolan i Vasa. Bachelorstudenter:
Sjukskötare- och socionomer [principal lecturer Medibothniaproject. Nursing and social science bachelor students]. Domestic
project.
2010-2014: Lärare i ett europeiskt nätverk (RAINBOW), med
årliga arrangemang av två veckors intensivkurser (IP-kurser) för
bachelorstudenter i Norge, Belgien, Portugal, Nederländerna och
Latvien. Erasmus-utbyte. Nätverket har i samband med Ip-kurs
ordnat en pedagogisk konferens/seminardag för utomstående.
[International ERASMUS exchange teacher in an european network
RAINBOW. Bachelor in nursing]. International project.

Föreläsningar på masternivå: systematisk litteraturstudie, att skriva
vetenskaplig artikel. (2016-2017)
Supervisor, master students in clinical nursing, master thesis, in
progress 2015-). (Masteroppgaver på norsk).
The Norwegian Network for Research and Education in Health
Promotion. Deltagit i nettverksmöte i Bodö, Nord Universitet, 1415.4, 2016.
Presentation av eget forskningsområde i samband med oral
presentation av forskningsgruppen: Folkehelse,
forskningsgruppledare Eva Robertsson. Forskningsseminar i
sykepleie og helsefag. Bodö: Nord Universitet, Norge 20.-21.4.2016.
Participant at seminar: Advanced clinical nursing in elderly care.
Helsedirektoratet, Oslo 11.2.2016.
Deltagande i Educa-mässa, Utbildningsmässa, Messcentrum Böle,
Helsingfors, 29.-30.1, 2016.
Muntlig föreläsning/presentation av: «Maten og måltidets
betydning for den gamle» under Forskningsdagarna 2015,
Kveldsseminar «Maten-mer en kosthold og ernæring?», Bodö:,
Litteraturssalen, Stormen. 16.9.2015.
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Relevant
utdanningsfaglig
kompetanse
UH-pedagogikk,
didaktik osv.
Oppgi relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Didaktik avlagt vid Åbo Akademi, Vasa (2007), lærerbehørighet
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CV-er
NAVN

Aud Moe

AKADEMISK TITTEL

Førsteamanuensis

STILLING

Førsteamanuensis

UTDANNING
kun utdanninger på
minst 30 studiepoeng

Ph.D/ Dr of Philosophy in Health Science (Mittuniversitetet Sundsvall, Sverige), 2013
Veiledningspedagogikk trinn I og II, Høgskolen i Nord-Trøndelag, 2004
Cand.san. Medisinsk fakultet UiO, 2001
Videreutdanning i sykepleie til eldre og kronisk syke, Innherred sykepleierhøgskole, 1990
Grunnutdanning i sykepleie, Innherred Sykepleiehøgskole, 1985

Forskning og
utviklingsarbeid de
siste fem årene før
gjeldende
søknadsfrist

Utviklingsarbeid
Emneansvarlig Videreutdanning Kunnskapsbasert eldreomsorg (15 stp), 2016, Nord
universitet
Ansvarlig i utvikling av studieplan og studiegjennomføring i videreutdanning
Kunnskapsbasert praksis (15 stp), et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i NordTrøndelag/Senter for omsorgstjenesteforskning midt og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i
samarbeid med Kommunenes interesseorganisasjon, 2012-2013
Evaluering og revidering Fagplan Sykepleie Bachelor, HiNT, 2013
Publikasjoner
Moe A, Brataas HV. Interdisciplinary collaboration experiences in creating an everyday
rehabilitation model: a pilot study. Journal of Multidisciplinary Healthcare Volum 2016:9
Pages 173-182. DOI: http://dx.doi.org/10.2147/JMDH.S103696
Moe, A., Evensen, A., Torvik, K. & Brataas, H.V. (2015). Pain Assessment as a Tool in Backto-Work Rehabilitation. Open Journal of Nursing 2015. ISSN Print: 2162-5336 ISSN
Online: 2162-5344. DOI: 10.4236/ojn.2015.59087
Moe, A., Ekker, K. & Enmarker, I. A description of resilience for Norwegian home-living
chronically ill oldest old persons. Open Journal of Nursing Vol.3 No.2(2013), Article
ID:32480,8 pages DOI:10.4236/ojn.2013.32033
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Moe, A., Hellzén, O. & Enmarker, I. The meaning of receiving help from home nursing
care. Nurs Ethics. 2013 Nov;20(7):737-47. doi: 10.1177/0969733013478959. Epub 2013
Apr 26
Moe, A., Hellzén, O., Ekker, K. & Enmarker, I. Inner strength in relation to perceived
physical and mental health among the oldest old people with chronic illness.
Aging Ment Health. 2013;17(2):189-96. doi: 10.1080/13607863.2012.717257. Epub 2012
Aug 30.
Moe, A., Enmarker, I., & Hellzén, O. (2012). “Daily Life for Chronically Ill Oldest Old
Persons”. Nursing Reports 2012; volum 2:e8

Fagartikler og arbeidsnotat/ HiNT-utredning/ SOF-rapporter/ antologi
Ingstad, K, Norum M, Moe, A (2016) Vikarpool: Et tveegget sverd. I Ingstad, K (red. 2016)
Turnus som fremmer heltidskultur. Oslo: Gyldendal Akademiske.

Bjørg Dale, Bjarte Folkestad, Oddvar Førland, Ragnhild Hellesø, Aud Moe og Maren
Sogstad (2015) Er tjenestene fortsatt «på strekk»? Senter for omsorgsforskning
Brataas HV og Moe A (2015) Pilotstudie om Stjørdalsmodellen for hverdagsrehabilitering.
Følgestudie om teambasert planlegging og innføring. Senter for omsorgsforskning MidtNorge.
Moe, A. og Brataas, HV. (2014). Veien mot å bli Livsgledesykehjem.
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/227072/1/Rapport10_14_web.pdf

Moe, A (2014) Dagens og fremtidens sykepleierrolle. Vi sykepleiere. Årgang 30, Utgave 1, s 6-7
Rygg, L.Ø., Moe, A. & Brataas, H.V. (2013) Evaluering av fagplan 2010 - 2013 Sykepleie,
bachelorgradsstudium
http://www.nb.no/idtjeneste/URN:NBN:no-bibsys_brage_47345
2013

Øvrig relevant
Faglig leder/ forskningsleder Senter for omsorgsforskning midt 2016 kompetanse/erfaring
Leder Forskergruppe Praksisnær forskning i kommunehelsetjenesten, 2016 -
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de siste fem årene
før gjeldende
søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

Prosjektleder for samarbeidsprosjekt mellom Senter for omsorgsforskning midt og
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Midt-Norge (Ålesund kommune,
Åfjord kommune, Verdal kommune); «Mennesker med kognitiv svikt,
hverdagsrehabilitering og brukermedvirkning», 2016 Prosjektdeltaker i prosjektet «Kunnskapsbasert rehabilitering i kommunal
omsorgstjeneste», 2016-2017, Nord universitet
Prosjektdeltaker på oppdrag i Senter for omsorgsforskning Midt-Norge/ Stjørdal
kommune; Samtalen som helsepedagogisk verktøy i hverdagsrehabilitering, 2015
Prosjektdeltaker på oppdrag i Senter for omsorgsforskning Midt-Norge/ Stjørdal
kommune, Hverdagsrehabilitering i Stjørdal kommune, 2014-2015
Prosjektleder på oppdrag i Senter for omsorgsforskning Midt-Norge/ Stiftelsen Livsglede
for eldre; Evalueringsprosjekt 2013 - 2014 om Livsgledesykehjem; Veien mot å bli
livsgledesykehjem, 2013-2014
Prosjektdeltaker på oppdrag i Senter for omsorgsforskning Midt-Norge/ Helse Midt-Norge
/ Smednes trivselsgård as; Kartleggingsstudie om smerter hos personer med mild psykisk
lidelse i rehabilitering tilbake til arbeidslivet, 2013-2014
Kronikk og konferansebidrag
Stiklestadkonferansen 2015, «Gammel tradisjon møter ny kunnskap». Innlegg Hva er god
praksis i fremtidens helsetjeneste?» v/ Tone Mette Flått, Karin Knutsen og Aud Moe,
2015
Kronikk i Trønder-Avis: «På rett veg mot en kunnskapsbasert praksis innen helse- og
omsorgstjenestene», 2014

Relevant
utdanningsfaglig
kompetanse
UH-pedagogikk,
didaktik osv.
Oppgi relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Veiledningspedagogikk trinn I og II, Høgskolen i Nord-Trøndelag, 2004
Høgskolepedagogikk, HiNT, 1999

Pedagogikk i open læring Trinn I og II, NITOL/ Høgskolen i Ålesund

2000-2001
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Hjelpeark – reakkreditering av studieprogram
Master i klinisk sykepleie
Studiemodell:

1. studieår
1. semester Høst:
Sykepleievitenskap10 SP SYK361H
Omsorgsfilosofi og etikk (1/2)10 SP SYK362H
2. semester Vår:
Omsorgsfilosofi og etikk (2/2)10 SP SYK362H
Vitenskapsteori og metode: Ontologi, epistemologi og metodologi10 SP VT314H

2. studieår
3. semester høst:
Forskningsmetode og design15 SP VT315H
Masteroppgave i klinisk sykepleie (1/4)45 SP SYK305H
4. semester Vår:
Masteroppgave i klinisk sykepleie (2/4)45 SP SYK305H

3. studieår
5. semester Høst:
Masteroppgave i klinisk sykepleie (3/4)45 SP SYK305H
6. semester Vår:
Masteroppgave i klinisk sykepleie (4/4)

Emne

1.semester 2.semester 3.semester 4.semester 5.semster

6.semester

SYK361H
X
Sykepleievitenskap
10 stp
SYK362H
Omsorgsfilosofi og
etikk 10 stp
VT314H
Vitenskapsteori og
metode: Ontologi,
epistemologi og
metodologi 10 stp

X

X

X

VT315H
Forskningsmetode
og design 15 stp

X

SYK305H
Masteroppgave i
klinisk sykepleie
45 stp

X

X

X

X
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Studieprogrammets læringsutbytte
KUNNSKAP
Kandidaten:
•
•
•

•

har avansert kunnskap innenfor klinisk sykepleie og spesialisert innsikt i et avgrenset valgfritt
område.
har inngående kunnskap om vitenskapelig teori og metoder innenfor klinisk sykepleie.
kan anvende kunnskap om sykepleievitenskap, omsorgsfilosofi og etikk og metodologi innovativt
innen fagutvikling og forskning.
kan analysere sykepleiefaglige problemstillinger med utgangspunkt i fagets vitenskapelige
tradisjon, egenart og plass i samfunnet.

FERDIGHETER
Kandidaten:
•
•
•
•

kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder som faglig relevante databaser, og
anvende disse til å strukturere og formulere sykepleiefaglige resonnementer.
kan analysere eksisterende teori, og arbeide selvstendig og i samarbeid med andre i løsninger av
praktiske og teoretiske problemløsninger.
kan bruke og begrunne valg av relevante metoder for forskning og fagutvikling innen sykepleie på
en selvstendig måte.
kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og
i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten:
•
•
•
•
•

kan analysere relevante sykepleiefaglige og forskningsetiske problemstillinger og dokumentere og
kvalitetssikre yrkesutøvelsen.
kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innovativt for å gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver og prosjekter innen klinisk sykepleie.
kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker uttrykksformer innen sykepleievitenskap,
etikk og metodologi.
kan kommunisere om sykepleiefaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen klinisk
sykepleie.
kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen sykepleiefaget, nasjonalt og internasjonalt.
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Emne

Læringsutbytte

Undervisnings
form

Læringsaktivitet og
undervisningsmetode

Vurdering og eksamen

Skriv inn
emnenavn

Kopier inn emnets læringsutbyttebeskrivelse

Kopier / skriv inn
undervisningsform

Kopier / skriv inn undervisningsform

Kopier / skriv inn
undervisningsform

Kunnskap

Undervisning
ansikt til ansikt,
seminar og
nettbasert

Forelesning, samlingsbasert,
deltid

Hjemmeeksamen , 2 Uker
(første gang 2016 høst).

Skriv inn
emnekode

Sykepleievitenskap
10 stp
SYK361H

Kandidaten:
•

Har avansert kunnskap om utviklingen av sykepleievitenskap
både som «Nursing science» og «Caring science».

•

Har inngående kunnskap om særegenheter ved
sykepleievitenskap og kan avgrense den fra andre
vitenskapelige disipliner

•

Har inngående kunnskap om en sykepleieteori og god
oversikt over øvrige sykepleieteorier.

•

Kan anvende kunnskap om sykepleievitenskap innovativt
innen fagutvikling og forskning

•

Kan analysere sykepleiefaglige problemstillinger med
utgangspunkt i fagets vitenskapelige tradisjon, egenart og
plass i samfunnet.

Ferdigheter

Vurderingsuttrykk: A-E
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Kandidaten:
•

Kan analysere og forholde seg kritisk til sentrale likheter og
forskjeller innen ulike sykepleieteorier.

•

Kan bruke og begrunne valg av relevante sykepleieteorier for
fagutvikling innen sykepleie på en selvstendig måte

•

Kan analysere og være kritisk til ulike informasjonskilder om
sykepleievitenskap, og bruke dem til å formulere faglige
resonnementer.

Generell kompetanse
Kandidaten:
•

Kan analyserer relevante sykepleiefaglige problemstillinger i
refleksjon over klinisk praksis

•

Kan anvende og dermed kunne begrunne valg av handling og
teoretisk rammeverk innen sykepleie og omsorg, samt
fagutvikling i sykepleie.

•

Kan formidle fagområdet sykepleievitenskaps uttrykksformer.

•

Kan kommunisere med utgangspunkt i sykepleievitenskap i
faglig argumentasjon både med spesialister og til
allmenheten.

•

Kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser med
fortrolighet til sykepleievitenskap som grunnlag.
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Omsorgsfilosofi
og etikk

KUNNSKAP
Kandidaten

10 stp

•

har avansert kunnskap innenfor omsorgsfilosofi og etikk

SYK362H

•

har inngående kunnskap om bio-etiske spørsmål,
prioriteringer i helsevesenet og klinisk etiske komiteers arbeid

•

kan anvende kunnskap om omsorgs- og sykepleieetikk i
vurderinger og beslutninger i utøvelse av sykepleie

•

kan analysere praktiske problemstillinger i sykepleie med
forankring i etisk og omsorgsfilosofisk tenkning

FERDIGHETER
Kandidaten
•

kan analysere og argumentere kritisk til ulike omsorgsetiske
og sykepleieteoretiske kilder

•

kan analysere omsorg som grunnlag for og verdi i klinisk
praksis

•

kan bruke faglig etisk skjønn og dømmekraft i utviklingsarbeid
i praktisk-/etiske spørsmål

•

kan forholde seg til Klinisk etisk komité som en ressurs

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten

Undervisning
ansikt til ansikt
og nettbasert

Forelesning, samlingsbasert, seminar,
deltid.

Hjemmeeksamen , 3 Dager
(første gang 2016 høst).

Vurderingsuttrykk A-E
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Vitenskapsteori
og metode:
Ontologi,
epistemologi og
metodologi
10 stp
VT314H

•

kan analysere praktiske problemstillinger i en omsorgsetisk
forståelse

•

kan anvende omsorgsfilosofi som referanseramme i
fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie

•

kan anvende kunnskap om etiske prioriteringer i sykepleie i
faglig argumentasjon både med spesialister og til
allmenheten.

•

kan anvende grunnleggende uttrykksformer innen etikk i
sykepleie

•

Kan bidra til nytenkning om omsorgsfilosofiske og etiske
spørsmål innen klinisk sykepleie

KUNNSKAP.
Kandidaten:
•

har avansert kunnskap innenfor det vitenskapsteoretiske
utgangspunkts betydning for klinisk sykepleie og spesialisert
innsikt i et avgrenset valgfritt område.

•

har inngående kunnskap om grunnleggende
vitenskapsteoretiske begreper, herunder epistemologi,
ontologi og metodologi samt deres innbyrdes relasjon

•

kan anvende kunnskap om det vitenskapsteoretiske
utgangspunktets betydning for metodologi og metodevalg
innenfor sykepleiefaget.

•

kan analysere sykepleiefaglige problemstillinger med
utgangspunkt i fagets vitenskapelige tradisjon, egenart og

Undervisning
ansikt til ansikt.

Forelesning, samlingsbasert, heltid

Hjemmeeksamen , 2 Uker
(første gang 2017 vår).

Hjemmeeksamen 2 uker
Vurderingsuttrykk A-E
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plass i samfunnet.

FERDIGHETER.
Kandidaten:
•

kan analysere, skjelne og forholde seg kritisk til ulike
informasjonskilder som de evidente: filosofi, prosa, og etikk
samt den vitenskapelige evidens, og anvende disse for å
strukturere og formulere sykepleiefaglige resonnementer.

•

kan analysere eget fagområdes epistemologiske, ontologiske
og metodologiske forankring, og arbeide selvstendig og i
samarbeid med andre i løsninger av praktiske og teoretiske
problemløsninger.

•

kan bruke og begrunne valg av relevante metoder for
forskning og fagutvikling innen sykepleie på en selvstendig
måte.

GENERELL KOMPETANSE.
Kandidaten:
•

kan analysere relevante sykepleiefaglige og forskningsetiske
problemstillinger ut fra vitenskapsteoretisk kunnskap og
dernest dokumentere og kvalitetssikre yrkesutøvelsen.

•

kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter fra den
vitenskapsteoretiske kunnskap innovativt for å gjennomføre
avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen klinisk
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sykepleie.
•

kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker
uttrykksformer innen epistemologi, ontologi og metodologi.

•

kan kommunisere om sykepleiefaglige problemstillinger,
vitenskapsteoretiske analyser og konklusjoner innen klinisk
sykepleie.

kan på ovenstående grunnlag bidra til nytenkning og
innovasjonsprosesser innen sykepleiefaget, nasjonalt og internasjonalt.

Forskningsmeto
de og design
10 stp
VT315H

Kunnskap
Kandidaten:


har inngående kunnskap om vitenskapelig teori og metoder
innenfor klinisk sykepleie



kan anvende kunnskap om metodologi innovativt innen
fagutvikling og forskning



har avansert kunnskap om forskningsetikk

Ferdigheter
Kandidaten:


kan analyserer og forholde seg kritisk til ulike
informasjonskilder som faglig relevante databaser, og
anvende disse til å strukturere og formulere sykepleiefaglige
resonnementer



kan bruke og begrunne valg av relevante metoder for
forskning og fagutvikling innen sykepleie på en selvstendig

Undervisning
ansikt til ansikt
og nettbasert.

Forelesning, samlingsbasert, deltid,
seminar.

Hjemmeeksamen , 3 Uker
(første gang 2016 høst).

Hjemmeeksamen 3 uker
Vurderingsuttrykk A-E
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måte


kan vurdere forskningsartikler kritisk



har inngående kunnskap om og evne til å søke etter
evidensbasert informasjon og forskningsoversikter



Behersker grunnleggende forskningsmetoder og
analyseverktøy som er relevante innen sykepleieforskning.



kan utvikle et utkast til en forskningsprosess (prosjektplan)
innen eget fag



følge forskningsetiske retningslinjer i utforming av
forskningsdesign

Generell kompetanse
Kandidaten:


kan analysere og reflektere over relevante sykepleiefaglige og
forskningsetiske problemstillinger i sykepleieforskning



kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker
uttrykksformer innen metodologi



kan formidle faglig refleksjon og metodologisk begrunnelse
ved valg av design



kan e anvende sine kunnskaper om ulike metoder og
forskningsetikk til planlegging (design) og gjennomføring av
forsknings og fagutviklingsprosjekter



kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen eget
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fagområde


Masteroppgave i
klinisk sykepleie
45 stp

har inngående kunnskap om og kan anvende forskningsbasert
kunnskap kritisk

Kunnskap
Kandidaten:


SYK305H





har avansert kunnskap innenfor klinisk sykepleie og
spesialisert innsikt i et avgrenset og valgt temaområde
innenfor klinisk sykepleie
har inngående kunnskap om vitenskapelige teorier og
metoder innenfor klinisk sykepleie
kan anvende tilegnet kunnskap og kunnskap utviklet gjennom
forskningsprosessen innovativt på nye områder innenfor
klinisk sykepleie
kan analysere valgte sykepleiefaglige problemstillinger med
utgangspunkt i vitenskapsteoretisk kunnskap og
sykepleiefagets egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter
Kandidaten kan:



analysere og være kritisk til ulike informasjonskilder og
anvende disse til å strukturere og formulere faglige
resonnement i masteroppgaven
analysere eksisterende teorier innen det
sykepleievitenskapelige området, metoder og tolkninger
innenfor valgte temaområdet i klinisk sykepleie og arbeide
selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning

Undervisning
ansikt til ansikt
eller
fjernundervisnin
g.

Forelesning, veiledning og
samlingsbaserte seminarer, deltid.
Obligatorisk deltakelse på minst tre
seminarer, der kandidatene legger
fram sine prosjektskisser og senere
prosjekter, samt er aktivt deltakende
som opponenter for hverandre.

Masteroppgave med muntlig der muntlig er framlegg v/
student og deretter samtale
med sensorer (første gang 2017
høst).


Obligatorisk deltakelse ,
teller 0/100 av
karakteren (første gang
2017 høst).

Vurderingsuttrykk A-E
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anvende og begrunne valg av relevante forskningsmetode(r) i
forskning og utviklingsarbeid på en selvstendig måte
gjennomføre et selvstendig og avgrenset forskningsprosjekt
under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske
normer

Generell kompetanse
Kandidaten kan:







Analysere relevante faglige-, yrkes- og forskningsetiske
problemstillinger
anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen klinisk
sykepleie på nye områder ved å gjennomføre et avansert
forskningsprosjekt
formidle et omfattende selvstendig arbeid og beherske
uttrykksformer innen sykepleiefaglig forskning
kommunisere med spesialister og folk flest om faglige
problemstillinger, analyser, diskusjoner og konklusjoner, og
vise at kunnskapen kan være et vitenskapelig bidrag i
diskusjoner innenfor eget forskningsfelt i sykepleiefaget,
nasjonalt og internasjonalt
kan bidra til nytenkning og innovasjon innenfor klinisk
sykepleie
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SYK305H Masteroppgave i klinisk sykepleie 45 stp

VT315H Forskningsmetode og design 15 stp

VT314H Vitenskapsteori og metode: Ontologi,
epistemologi og metodologi 10 stp

SYK362H Omsorgsfilosofi og etikk 10 stp

SYK361H Sykepleievitenskap 10 stp

Tabell
Læringsutbytter Master i klinisk sykepleie

Kunnskap:







har avansert kunnskap innenfor klinisk sykepleie og spesialisert innsikt i et
avgrenset valgfritt område.
har inngående kunnskap om vitenskapelig teori og metoder innenfor
klinisk sykepleie.
kan anvende kunnskap om sykepleievitenskap, omsorgsfilosofi og etikk og
metodologi innovativt innen fagutvikling og forskning.
kan analysere sykepleiefaglige problemstillinger med utgangspunkt i
fagets vitenskapelige tradisjon, egenart og plass i samfunnet.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ferdigheter:


kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder som faglig
relevante databaser, og anvende disse til å strukturere og formulere
sykepleiefaglige resonnementer.

67/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie - 17/01204-33 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie : Alle vedlegg





kan analysere eksisterende teori, og arbeide selvstendig og i samarbeid
med andre i løsninger av praktiske og teoretiske problemløsninger.
kan bruke og begrunne valg av relevante metoder for forskning og
fagutvikling innen sykepleie på en selvstendig måte.
kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller
utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende
forskningsetiske normer.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Generell kompetanse:







kan analysere relevante sykepleiefaglige og forskningsetiske
problemstillinger og dokumentere og kvalitetssikre yrkesutøvelsen.
kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innovativt for å gjennomføre
avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen klinisk sykepleie.
kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker uttrykksformer
innen sykepleievitenskap, etikk og metodologi.
kan kommunisere om sykepleiefaglige problemstillinger, analyser og
konklusjoner innen klinisk sykepleie.
kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen sykepleiefaget,
nasjonalt og internasjonalt.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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HJELPEARK – LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER (til utarbeidelse eller ved sjekk i forbindelse med akkreditering/reakkreditering)
NKR:
Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk

NKR
NIVÅ 6 (BACHELOR)

NKR
NIVÅ 7 (MASTER)

Beskrivelse

Beskrivelse

Master i klinisk sykepleie (NIVÅ 7, MASTER)

har bred kunnskap om sentrale
temaer, teorier, problemstillinger,
prosesser, verktøy og metoder
innenfor fagområdet
kjenner til forsknings- og
utviklingsarbeid innenfor
fagområdet



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



har avansert kunnskap innenfor klinisk sykepleie og
spesialisert innsikt i et avgrenset valgfritt område.



har inngående kunnskap om fagområdets
vitenskapelige eller kunstfaglige teori og metoder



har inngående kunnskap om vitenskapelig teori og
metoder innenfor klinisk sykepleie.



kan oppdatere sin kunnskap
innenfor fagområdet



kan anvende kunnskap på nye områder innenfor
fagområdet





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



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



kan anvende kunnskap om sykepleievitenskap,
omsorgsfilosofi og etikk og metodologi innovativt
innen fagutvikling og forskning.
kan analysere sykepleiefaglige problemstillinger med
utgangspunkt i fagets vitenskapelige tradisjon, egenart
og plass i samfunnet.



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



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



kan analysere eksisterende teori, og arbeide
selvstendig og i samarbeid med andre i løsninger av
praktiske og teoretiske problemløsninger.



kan reflektere over egen faglig
utøvelse og justere denne under
veiledning



kan bruke relevante metoder for forskning og
faglig og/eller kunstnerisk utviklings- arbeid på en
selvstendig måte



kan bruke og begrunne valg av relevante metoder for
forskning og fagutvikling innen sykepleie på en
selvstendig måte.



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



kan analysere og forholde seg kritisk til ulike
informasjons- kilder og anvende disse til å
strukturere og formulere faglige resonnementer



kan analysere og forholde seg kritisk til ulike
informasjonskilder som faglig relevante databaser, og
anvende disse til å strukturere og formulere
sykepleiefaglige resonnementer.



kan beherske relevante faglige
verktøy, teknikker og uttrykksformer



kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset
forsknings- eller utviklingsprosjekt under



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



KUNNSKAP



FERDIGHETER

Læringsutbytter
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veiledning og i tråd med gjeldende
forskningsetiske normer

GENERELL
KOMPETANSE

har innsikt i relevante fag- og
yrkesetiske problemstillinger
kan planlegge og gjennomføre
varierte arbeidsoppgaver og
prosjekter som strekker seg over tid,
alene og som deltaker i en gruppe,
og i tråd med etiske krav og
retningslinjer



kan analysere relevante fag-, yrkes- og
forskningsetiske problemstillinger



kan analysere relevante sykepleiefaglige og
forskningsetiske problemstillinger og dokumentere og
kvalitetssikre yrkesutøvelsen.



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



kan formidle omfattende selvstendig arbeid og
behersker fagområdets uttrykksformer



kan formidle omfattende selvstendig arbeid og
behersker uttrykksformer innen sykepleievitenskap,
etikk og metodologi.



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



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



kan kommunisere om sykepleiefaglige
problemstillinger, analyser og konklusjoner innen
klinisk sykepleie.



kjenner til nytenking og
innovasjonsprosesser



kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser



kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser
innen sykepleiefaget, nasjonalt og internasjonalt.
kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innovativt
for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og
prosjekter innen klinisk sykepleie.
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MASTER I KLINISK SYKEPLEIE KULL 2017, SYK362H
Omsorgsfilosofi og etikk
Emneansvarlig
Førsteamanuensis Anne Kasén
Førsteamanuensis Betty-Ann Solvoll
Samling I uke 48,
Nord universitet, Institutt for sykepleie og helsevitenskap, Bodø

Mandag 27.11.2017, Rom E144
12.00 – 13.00 Introduksjon til emnet Omsorgsfilosofi og etikk
Førsteamanuensis Betty-Ann Solvoll
13.15 – 14.15 Introduksjon til Omsorgsfilosofi; nordiske og amerikanske perspektiver
Betty-Ann Solvoll
14.30 – 15.30 Studentpresentasjoner *
Delmar (2013) Omsorgsetik i klinisk sygepleje - den gode, kloge og riktige
Synnøve Johansen
Marita Evjen
Susanne Eriksen
Gunhild Lersveen

sygepleje.
Delmar (2012) The excesses of care: a matter of understanding the
asymmetry of power.
Martinsen (2013) Omsorg, sårbarhet og tid
Moe, A. et al. (2013) The meaning of receiving help from home nursing care

15.45 – 16.00 Oppsummering – overgang tema neste dag.
*Framlegg av artikler kan foregå ved å granske artiklene ut ifra spørsmål

Spørsmål til en teoretisk studie/artikkel:
1: Er formålet med studien klart formulert? Har studien en tydelig problemstilling?
2: Hvilke teoretiske premisser legges for studien?
3: Hva er hovedbudskapet i studien? Står budskapet i forhold til problemstillingen?
4: Er refleksjonene og argumentasjonene i studien fruktbare for utøvelse av sykepleiepraksis?
Spørsmål til en empirisk studie/artikkel:
1: Er formålet med studien klart formulert? Har studien en tydelig problemstilling?
2: Hvilke(n) metode(r) er valgt for å svare på problemstillingen? Er metodevalget hensiktsmessig?
3: Hva er hovedfunnene? Står funnene i forhold til problemstillingen/forskningsspørsmålene?
4: Er funnene anvendbare i utøvelse av sykepleiepraksis?
Hentet fra http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy/sjekklister-for-vurdering-av-forskningsartikler
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Tirsdag 28.11.2017, Rom E144
8.15 – 9.15 Introduksjon til temaet etikk
Betty-Ann Solvoll
9.30 – 10.30 Om Verdighet
Førsteamanuensis Ingjerd Gåre Kymre
10.45 – 11.45 Introduksjon til etisk teori
Betty-Ann Solvoll
11.45 – 12.45 Lunsj
12.45 – 13.45: Studentpresentasjoner
Edlund et al (2013) Concept determination of human dignity.
Linda S. Hansen
Östman et al (2017) Ethos. The heart of ethics and health.
Hanne Lilleng
Galvin og Todres (2015) Dignity as honour-wound
Hanne Vibeke Jensen
14.00 – 15.00: Omsorgsetikk. Oppsummering – overgang tema neste dag.
Betty-Ann Solvoll

Onsdag 29.11.2017, Rom E144
8.15 – 9.15 Klinisk Etikk Komité (KEK)
Professor Berit Støre Brinchmann
9.30 – 10.30 De fire prinsippers etikk
Berit Støre Brinchmann
10.45 – 11.45 Hverdagsetikk
Berit Støre Brinchmann
11.45 – 12.45 Lunsj
12.45 – 13.45 Studentpresentasjon
Clancy and Svensson (2007) `Faced¿ with responsibility
Hanne Austerheim
Ingunn Østensen Hansen Førde et al (2008) Clinicians' evaluation of clinical ethics consultations
Korhonen et al (2014) Technology and its ethics in nursing and caring
Lene Larsen
Ann-Kristin Brimi
Lilleng

journals
Moe, C. et al. (2013) Working behind the scenes` An ethical view of mental
health nursing and firs-episode psychosis

14.00 – 15.00 Etisk refleksjon. Etisk verktøykasse.
Betty-Ann Solvoll. Oppsummering – overgang tema neste dag.
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Torsdag 30.11.2017, Rom E144

8.15 – 9.15 «De får han aldri» Om erfaringane til pårørande og pleiepersonalet og det som
står på spel i møtet mellom heimeverda og sjukeheimsverda.
Førsteamanuensis Jorunn Hov
9.30 – 10.30 «De får han aldri» Om erfaringane til pårørande og pleiepersonalet og det som
står på spel i møtet mellom heimeverda og sjukeheimsverda.
Jorunn Hov
10.45 – 11.45 Studentpresentasjoner
Thorup et al (2012) Care as a matter of courage
Maren Støylen
Price (2013) Caring and technology in an intensive care unit
Trine Aardalsbakke
Odland et al (2014) Responsible but unprepared
Gunn Vivian Aarmo

12.00 – 13.00 Omsorgsetikk; Dømmekraft og Mot
Betty-Ann Solvoll. Oppsummering – overgang tema neste samling. Uke 2:
God tur hjem!
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Dekanvedtak HHN
Arkivreferanse:

17/03546-5

Saksbehandler

Ellen Sirnes

Dato
Dekanvedtaknr.

8.11.17
61/17

Sak: Søknad om reakkreditering - Master i beredskap og kriseledelse

Vedtak:
Søknad om reakkreditering av Master i beredskap og kriseledelse godkjennes og oversendes
utdannings- og studieavdelingen for behandling til sentralt utdanningsutvalg.
Erlend Bullvåg
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med NOKUTs
Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for reakkreditering av
eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember 2016), og egen plan for
reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29. desember 2016). I tillegg til studieprogrammene fra
HHN som inngår i denne reakkrediteringsplanen, var det nødvendig å søke om reakkreditering av Master i
beredskap og kriseledelse, da studieplanen har vært gjennom omfattende endringer.
Om akkrediteringsprosessen
(Re)akkreditering av et studieprogram innebærer at fakultetet dokumenterer at det aktuelle programmet
oppfyller Studietilsynsforskriften. Søknaden skrives etter en mal utformet av Nokut.
Studieprogrammet Master i beredskap og kriseledelse har sin bakgrunn i det tverrfakultære
studieprogrammet Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse. Dette var et studieprogram med diverse
utfordringer knyttet både til praktisk gjennomføring og til opplevd studiekvalitet for studentene.
Våren 2017 ble det nedsatt en arbeidsgruppe av dekan, lede av prodekan for utdanning, med et mandat om
å utarbeide forslag til et ny studieplan. Ny studieplanen for programmet, som også har endret navn, ble
behandlet i lokalt utdanningsutvalg mandag 20. oktober 2017 (sak 66/2017). Utvalget delegerte i samme
møte til dekan å ta stilling til reakkrediteringssøknaden, når denne forelå.
Definisjoner og valg som er gjort
Akkrediteringssøknaden følger en bestemt mal, men det er gjort noen modifikasjoner og noen parametere
er definert:
Handelshøgskolen har valgt å ikke oppgi publikasjoner til hver enkelt i CV-ene. Det er laget en
publikasjonsliste for hele fagmiljøet, og vi anser det som unødvendig dobbeltføring, som kun gir en lengre
søknad, å opplyse om det samme to ganger. Ved å kun ha en publikasjonsliste, forekommer en publikasjon
også bare en gang, noe som ikke vil være tilfelle dersom flere fra samme fagmiljø har samarbeidet om
samme publikasjon, og hver enkelt førte denne opp i sin CV.
I publikasjonslisten har fakultetet valgt å kun ta med poenggivende publikasjoner registrert i Cristin. Det vil si
at fagmiljøet kan ha produsert mer, dersom registrering er avglemt. For å få en enhetlig oversikt, ble grensen
definert ved å kun ta med poenggivende registreringer, uten at det betyr at de andre er uviktige. Vi mener at
de poenggivende er nok for å kunne vise at vi har et produktivt miljø. Det settes også høyere krav til
dokumenterbar god kvalitet ved poenggivende publikasjoner.
I dokumentasjonen av fagmiljøet er det laget tabeller som viser hvor mye av sin stilling hver enkelt bidrar inn
i studieprogrammet. I beregningen av stillingsandelen som er oppgitt til undervisning av et emne, er det lagt
til grunn 33 timers arbeidsbelastning per studiepoeng. Ett emne på 7,5 sp vil da utgjøre 247,5 timer, som
igjen tilsvarer omtrent 15 % stilling. I praksis vil arbeidsbelastningen variere noe, både ut fra antall studenter,
undervisningsform, om emnet er nytt eller godt innkjørt, om man har emneansvaret eller ikke etc. Et helt
nøyaktig bilde er det dermed utfordrende å gi, men vi mener tabellen gjenspeiler realiteten så godt det lar
seg gjøre.
I standardtabellen over fagmiljøet fra Nokut, var det definert en kolonne 8: Årsverk i andre studier oppgi
studium og inst. navn. Vi har valgt å ikke fylle ut denne, da arbeidsbelastningen til de vitenskapelig ansatte
ivaretas gjennom arbeidsplaner, som årlig justeres. Flertallet av de som bidrar inn i det nye programmet,
hadde tidligere undervisningsansvar i Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse. Hele fagmiljøet er dermed
ikke nytt, og det er heller ikke nytt at de vil ha undervisning innen beredskap og kriseledelse.
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Resultater fra reakkrediteringsprosessen
Master i beredskap og kriseledelse oppfyller alle punktene i studietilsynsforskriften og arbeidet har i all
hovedsak bestått av å dokumentere dette, parallelt med at studieplanen ble utarbeidet. NKR ble inkludert i
arbeidet med å utforme studieplanen.

Økonomiske konsekvenser:
Det går mye ressurser med til å utarbeide disse søknadene.

Innstilling:
Søknad om reakkreditering av Master i beredskap og kriseledelse godkjennes og oversendes
utdannings- og studieavdelingen for behandling til sentralt utdanningsutvalg.

Vedlegg: Vedlegg 2 Studieprogrambeskrivelse Master i beredskap og kriseledelse (engelsk), Vedlegg
3 Tabell NKR vs læringsutbytte program, Vedlegg 4 Tabell sammenheng studieprogrammets LUB og
emner, Vedlegg 5 Utvekslingsavtaler med Kedge og Wageningen, Vedlegg 6 Rollen som
studieprogramansvarlig ved HHN, Vedlegg 7 Oversikt over fagmiljø tilknyttet programmet, Vedlegg
9 CV-er fagmiljøet tilknyttet programmet, Vedlegg 10 Beskrivelse av faggruppene ved HHN, Vedlegg
1 Studieprogrameskrivelse Matser i beredskap og kriseledelse med emner - (norsk),
Reakkrediteringssøknad - Master i beredskap og kriseledelse, Vedlegg 11 Vitenmål for Master i
beredskap og kriseledelse, Vedlegg 8 Publikasjonsliste, 2013-2017
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

17/01204-35
Hanne Solheim Hansen
Anne-Lovise Reiche
Møtedato

REAKKREDITERING 2018 (OPPRINNELIG 2017) - MASTER I BEREDSKAP OG
KRISELEDELSE (TIDLIGERE MASTER I SAMFUNNSSIKKERHET OG KRISELEDELSE)
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forhold ivaretas før saken oversendes til
rektor (dvs at reakkrediteringssøknaden med tilhørende dokumentasjon oppdateres):
a. Beskrivelse av studieprogrammet bør tydeliggjøre hva studiet omhandler.
b. Flere valgemner må inngå i studieplanen, slik at studentene gis reelle
valgmuligheter, alternativt at benevnelsen «valgemner» endres til «anbefalte
valgemner».
c. Studieprogrammets relevans for arbeids- og samfunnsliv må beskrives.
d. Det må begrunnes hvorfor hver enkelt undervisnings-, lærings- og
vurderingsform er valgt, og for hvordan disse formene gir grunnlag for at
studentene oppnår læringsutbyttet.
2. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta reakkreditering (endelig godkjenning) av
studieplan med tilhørende dokumentasjon for Master i beredskap og kriseledelse
under forutsetning av at punkt 3.
3. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 17/01202-2 den 29. desember
2016). Retningslinjene ble endret ved rektorvedtak 17/01202-6 den 29. desember 2017, slik at de nå
også omfatter situasjoner der studieprogrammet gjennomgår større endringer.
Reakkreditering av Master i beredskap og kriseledelse gjøres med bakgrunn i endring av retningslinjene, dvs programmet inngår ikke i vedtatt plan for reakkreditering. I løpet av 2017 er ny
studieplan utviklet. Etter dialog mellom fakultetsledelsen og prorektor utdanning, ble det avklart at
programmet skulle gjennomgå en reakkrediteringsprosess (avklaringen skjedde i forkant av rektors
vedtak om endring av retningslinjene). Nedenfor er studiemodell samt kort om overordnet bilde av
programmet.
Ny studiemodell utviklet for nytt kull høst 2018 (understrekede emner er sentrale deler):
1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Innføring i endrings- og
kriseledelse

Strategisk
mediehåndtering

Valgemne 1
(7,5)

Digital
beredskap

(7,5 sp)

(7,5 sp)

Beredskapsorganisasjoner
og krisehåndtering

Beredskap og
kriseledelse

(7,5 sp)

(7,5 sp)

(7,5 sp)
Valgemne 2
(7,5 sp)

5. semester

6. semester

Masteroppgave
(30 sp)

Anvendt
metode
(7,5 sp)

Tidligere studiemodell siste kull høst 2016:
1. semester
Strategi, operativ ledelse
og organisasjonsdynamikk

2. semester

3. semester

Strategisk
Kvalitativ og
mediehåndtering kvantitativ
metode del I
KL301E (10 sp)
ME310S (10 sp)

4. semester
Ulykkesmedisin
KL304H (10 sp)

KL305S (10 sp)
Samfunnssikkerhet
KL300S (10 sp)

Improvisasjon
under kriseledelse

Masteroppgave
Samfunnssikkerhet og kriseledelse
KL360E (30 sp)

KL302E (10 sp)
Studieprogrammet er en erfaringsbasert mastergrad (90 studiepoeng), som startet opp høsten 2013.
Programmet ble etablert som en tverrfakultær mastergrad der Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)
hadde hovedansvaret mens dagens Handelshøgskole (HHN) og dagens Fakultet for sykepleie og
helsefag (FSH) bidro med emner. Fra høsten 2015 overtok HHN ansvaret for programmet, etter
ønske fra FSV. Handelshøgskolen (HHN) har hatt en egen gruppe som har arbeidet med utvikling av
studieprogrammet. I tillegg har eksternt panel gitt tilbakemelding på forslag til ny studieplan, og
denne er justert etter tilbakemeldinger fra panelet. Programnavnet er endret fra opprinnelig Master i
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samfunnssikkerhet og kriseledelse. Navneendringen er godkjent av styret i forbindelse med endelig
studieportefølje (styresak 103/2017). Den nye studiemodellen innebærer ikke bidrag fra andre
fakultet, og studieprogrammet er dermed ikke lengre tverrfakultært. Studiet gjennomføres
samlingsbasert med 50% deltid, dvs går over 6 semestre. Studiested er Bodø. Målgruppen for
studieprogrammet er ledere og medarbeidere med sikkerhet- og beredskapsansvar i offentlig og
privat sektor samt profesjonelle innenfor beredskapsapparatet.
Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden og ny oversendelse
Fakultetets lokale Utdanningsutvalget behandlet 20. oktober (sak 66/2017) navneendring og ny
studieplan for studiet. Selve reakkrediteringssøknaden delegerte utvalget til dekanen å ta stilling til.
Dekanen har gjort følgende dekanvedtak 8. november (dekanvedtak 17/03546-5):
Søknad om reakkreditering av Master i beredskap og kriseledelse godkjennes og oversendes
utdannings- og studieavdelingen for behandling til sentralt utdanningsutvalg.
Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften
Nedenfor følger vurdering av oversendt reakkrediteringssøknad og tilhørende dokumentasjon.
Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning til denne. Veiledninga er
bygd opp med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften; 1) veiledning, 2) krav til hva
søknaden minst skal inneholde og 3) oversikt over nødvendige vedlegg. Veiledninga består ikke av
alle delene for samtlige paragrafer.
I oversikten nedenfor er det lagt vekt på saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs
veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT).
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

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

OK.

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

Nesten OK – se merknad.

Vurdering av kravene

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar Samsvar med NKR: OK
med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
Dekkende navn: OK, også
begrunnelse for navneendringen
(og begrensningen) fra
«Samfunnssikkerhet» til
«Beredskap».
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
Faglig oppdatert: OK.
relevans for videre studier og /eller arbeidsliv.
Relevans for videre studier: OK.
Erfaringsbaserte mastergrader gir
i utgangspunktet ikke muligheter
for videre utdanning til
doktorgrad, men HHN utreder
muligheten.
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Relevans for arbeidsliv:
Beskrivelse mangler.
(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på
1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal
legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.

(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering
som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger
for internasjonal studentutveksling. Innholdet i
utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

OK
OK
Undervisning/læring/vurdering:
Begrunnelse for hvorfor hver
enkelt undervisnings-, lærings- og
vurderingsform er valgt, og for
hvordan disse formene gir
grunnlag for at studentene
oppnår læringsutbyttet mangler.
Aktiv rolle: OK
OK

OK
OK

Studieprogrammet har ikke
obligatorisk praksis.

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

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

Størrelse: OK.
Programmet er innrettet etter
fakultetets fagmiljø innenfor
organisasjon og ledelse, nettopp
for å imøtekomme kravene til
fagmiljø i Studiekvalitetsforskriftens § 3.2 (1) og (2).
Kompetansemessig stabilt: OK

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet
skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen.
Av disse skal det være ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:

Sammensetning: OK
Institusjonell utfordring for Nord
universitet.
OK

Hovedstilling: OK
Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK.
Krav til kompetansenivå: OK
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b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent
av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med
førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent
med professor- eller dosentkompetanse.
(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.

OK

OK

Studieprogrammet har ikke
obligatorisk praksis.

Kommentarer
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering
§ 2.1 (2): Av studieplanen framkommer at pr i dag er kun to valgemner avklart for 3.semestre, dvs at
studentene ikke har andre valgmuligheter enn de presenterte emnene. Det opplyses at flere
valgemner vil komme. Disse bør imidlertid avklares straks og inngå i studieplanen når denne
publiseres per 1. februar. Alternativet kan være å endre benevnelsen «valgemner» til «anbefalte
valgemner».
Selve programbeskrivelsen kan med fordel tydeliggjøre hva studiet handler om. Beskrivelsen av
studiet som inngår i vitnemålet er imidlertid informativt og presist. Videre anbefales å tydeliggjøre i
selve reakkrediteringssøknaden hva som skiller studiet fra dagens Master i samfunnssikkerhet ved
UiS og UiT.
§ 2.2 Krav til studietilbudet
§ 2-2 (2) relevans for videre studier: Erfaringsbaserte mastergrader gir i utgangspunktet ikke
muligheter for videre utdanning til doktorgrad. Da FSV eide studieprogrammet ble studentene gitt
muligheter til utvidet antall studiepoeng (mer metode og større masteroppgave), som dermed
kvalifiserte for søknad til fakultetets doktorgrad i sosiologi. HHN har doktorgrad i bedriftsøkonomi.
Fakultetet opplyser at det er nedsatt en gruppe som skal utrede muligheten for at deres
erfaringsbaserte mastergrader (dette programmet samt MBA) kan kvalifisere for opptak til egen
doktorgrad. I tillegg opplyses at studenter med profesjonsutdanning som sykepleier, kan med utvidet
antall studiepoeng være kvalifiserte for å søke doktorgraden i studier av profesjonspraksis (eies i
fellesskap av Fakultet for sykepleie og helsefag og Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag).
Det er svært positivt at fakultetet avklarer muligheter for videre studier på doktorgrad.
§ 2-2 (2) relevans for arbeidsliv: Omtale av dette akkrediteringspunktet mangler faktisk i søknaden,
og søknaden som ellers er meget ryddig og med tilstrekkelig informasjon, må derfor oppdateres med
dette.
§ 2-2 (5): Begrunnelse for hvorfor hver enkelt undervisnings-, lærings- og vurderingsform er valgt, og
for hvordan disse formene gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet mangler også.
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Dette er et svært viktig akkrediteringspunkt. Det er omfattende arbeid å dokumentere, men bør
likevel være på plass. Andre fakultet har levert meget gode dokumentasjoner på dette, som kan være
eksempel til etterfølgelse.
§ 2.3 Krav til fagmiljøet
Etter forskriften § 2.3 (4) kreves førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet.
Disse er definert og begrunnet i søknaden. Alle emner i de sentrale delene har personer med
førstestillingskompetanse, med unntak av to midlertidig tilsatte. Dette er redegjort for i søknaden, og
forholdet vurderes som tilfredsstillende i forhold til forskriften.
I tillegg til Studietilsynsforskriftens krav til fagmiljø, har også Studiekvalitetsforskriften krav til
fagmiljø for mastergrader;
Særskilte krav til akkreditering av mastergradsstudier - Studiekvalitetsforskriftens § 3-2;
(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.
Kravene er besvart i reakkrediteringssøknaden og vurderes som innfridd.

Oppsummering
Handelshøgskolen skal ha honnør for dette reakkrediteringsarbeidet. Utgangspunktet var et
studieprogram med behov for forbedringer. Egen arbeidsgruppe ble nedsatt, og samtidig har
eksternt panel vært involvert og har bidratt til justeringer av ny studieplan. Studiet er nå tett knyttet
til eget (stort) fagmiljø på fakultetet. I denne sammenheng kan det kommenteres at det tverrfaglige
samarbeidet om programmet er fjernet, og dette i seg selv er ikke ønskelig fra universitetsledelsens
side.

Vedlegg:
Dekanvedtak – oversendelse av søknad om reakkreditering av Master i beredskap og kriseledelse
Søknad om reakkreditering av Master i beredskap og kriseledelse – justert pr 23.11.2017
Vedlegg 1- Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser – norsk versjon
Vedlegg 2- Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser – engelsk versjon
Vedlegg 3 – Tabell NKR versjon LUB for studieprogrammet
Vedlegg 4 – Tabell sammenheng LUB for studieprogrammet og LUB emner
Vedlegg 5 – Utvekslingsavtaler med Kedge og Waningen
Vedlegg 6 – Rollen som studieprogramansvarlig ved HHN
Vedlegg 7 – Oversikt over fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet
Vedlegg 8 – Publikasjonsliste 2013-2017
Vedlegg 9 – CV for fagmiljøet
Vedlegg 10 – Beskrivelse av faggruppene ved HHN
Vedlegg 11 – Vitnemål for Master i beredskap og kriseledelse
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NORD UNIVERSITET

Søknad om akkreditering
Master i beredskap og kriseledelse
23. november 2017
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Vedlegg
Vedlegg som i malen fra NOKUT sin liste over «Vedlegg til forutsetninger for akkreditering» merket
med «nye institusjoner» er ikke tatt med. Vi forutsetter at de overordnede bestemmelsene som
Styringsordning, Styringsvedtekter, Bestemmelser for Læringsmiljøutvalg etc. lar seg dokumentere på
sentralt hold.
1. Studieprogrambeskrivelse Master i beredskap og kriseledelse med emner (norsk)
2. Studieprogrambeskrivelse Master i beredskap og kriseledelse (engelsk)
3. Tabell NKR vs læringsutbytte program
4. Tabell sammenheng studieprogrammets LUB og emner
5. Utvekslingsavtaler med Kedge og Wageningen
6. Rollen som studieprogramansvarlig ved HHN
7. Oversikt over fagmiljøet tilknyttet programmet
8. Publikasjonsliste 2013-2017
9. CV-er fagmiljøet tilknyttet programmet
10. Beskrivelser av faggruppene ved HHN
11. Vitnemål for Master i beredskap og kriseledelse
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Generelt om studiet
Type studium (kryss av)
Bachelorgradsstudium
o
Høyskolekandidatstudium
o
Kortere
studium på lavere grad (nivå 6 i NKR) som ikke
o
fører til en grad
Videreutdanning
o
x Mastergradsstudium

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
campus-/stedbasert
o
studium
x samlingsbasert studium
desentralisert
studium ved annet studiested, oppgi
o
studiested:
nettstudium
o
nettstudium
o
med samlinger

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
heltidsstudium
o
x deltidsstudium
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Overordnet om studietilbudet
HHN er en handelshøgskole som har som mål å drive kunnskaps- og talentutvikling av høy kvalitet på
alle nivåer innenfor det økonomisk-administrative fagområdet. Strategi og ledelse er viktige
administrative områder, der fakultet har stor faglig kompetanse. Fakultetet har også god erfaring
med å tilby erfaringsbaserte masterprogram. En master i beredskap og kriseledelse er dermed svært
relevant for HHN sin strategi, og bygger opp under satsingsområdene forankret i fakultetet. Den
passer også godt inn i universitetets strategi, blant annet ved at vi skal være en kunnskapsleverandør
for samfunnslivet både regionalt og nasjonalt. Dette er et område der det etterspørres mer
kompetanse, og ikke minst oppdatert kompetanse, da fagområdet er i stadig utvikling.
Master i beredskap og kriseledelse har tidligere vært tilbudt under navnet Master i
samfunnssikkerhet og kriseledelse - erfaringsbasert. Det var en tverrfakultær grad mellom (tidligere)
Profesjonshøgskolen, Fakultet for samfunnsvitenskap og Handelshøgskolen. Handelshøgskolen
overtok ansvaret for programmet i 2016. Det var da ulike utfordringer knyttet til studieprogrammet.
Handelshøgskolen beslutter derfor våren 2017, etter dialog med universitetsledelsen, å utarbeide ny
studieplan uten et tverrfakultært samarbeid. Juni 2017 nedsatte dekan en arbeidsgruppe ledet av
prodekan for utdanning, som ble gitt et mandat. Ny studieplan for programmet, som også har endret
navn, ble behandlet i lokalt utdanningsutvalg fredag 20. oktober 2017, sak 66/2017.
Studieprogrammet er en 90 studiepoengs erfaringsbasert mastergrad. Det tilbys på deltid, 50 %, slik
at programmet går over tre år. Det er samlingsbasert med Bodø som studiested. Programmet gir
kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å kunne utføre arbeidsoppgaver i stillinger innen
beredskap og kriseledelse.
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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.
Lovgrunnlaget for studieakkreditering er:


Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 (Universitets- og høgskoleloven), sist
endret 15. juni 2016.



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



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

Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier, jamfør Lov om universiteter og høyskoler.
I NOKUTs veiledning til deres kriterier for akkreditering, framgår det at kriteriene gjelder for alle som
tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett). Nord
universitet har derfor valgt å utføre en reakkreditering av eksisterende program.
I tillegg til nevnte forskrifter over, kommer Forskrift om krav til mastergrad av 2005. Opptakskravene
reguleres i § 5.Krav til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang:
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.

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.
Opptakskravet til Master i beredskap og kriseledelse er:
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Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum 180 studiepoeng omfang.



I tillegg kreves minst to års relevant yrkeserfaring. Med relevant yrkeserfaring menes her
erfaring som kan relateres til utdanningen som danner grunnlaget for opptaket, eller
studieprogrammet det søkes opptak til. Søkere må dokumentere varighet og en beskrivelse
av arbeidsoppgavene (attest).



For søkere til erfaringsbasert master i beredskap og kriseledelse gjelder spesielt:
Ved rangering av søkere, gis det 1 tilleggspoeng til søkere som har bachelorgrad eller
tilsvarende fra studier innen beredskap, samfunnssikkerhet og kriseledelse, eller
profesjonsutdanning innen sikkerhetsrelaterte disipliner som redningstjeneste, politi og
forsvar.

Opptaket er lokalt, det vil si at søkerne søker direkte til Nord universitet, med søknadsfrist 15. april.
Studiet starter da i august samme år. Det er kun opptak en gang i året. Opptakskravene med
rangeringsregeleverk er gitt i Regler for opptak til erfaringsbasert master ved Handelshøgskolen, som
ved endringer behandles i lokalt utdanningsutvalg ved Handelshøgskolen.
Et annet punkt i forskriften som legger føringer til programmet er § 6. Krav til selvstendig arbeid.
Dette kravet er ivaretatt ved en masteroppgave av 30 studiepoeng, i samsvar med føringene gitt i
forskriften, om et selvstendig arbeid av minimum 30 studiepoeng i mastergrader etter §3.

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold,
oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
Vedlagt finnes studieprogrambeskrivelsen med emner for Master i beredskap og kriseledelse. Den
viser studiets innhold med en kort introtekst og punkter som «Beskrivelse av studiet» og
«Læringsutbytte».
Oppbygging av programmet og progresjon er gitt under «Beskrivelse av studiet» og i studiemodellen
for programmet. Når beskrivelse publiseres på nett, vil studiemodellen inngå som vist i figuren
under.
Figur: Studiemodell Master i beredskap og kriseledelse
1. semester

Innføring i
endrings- og
kriseledelse

2. semester

Strategisk
mediehåndtering

3. semester

4. semester

Valgemne 1
(7,5)

Digital beredskap
(7,5)

(7,5)

Beredskap og
kriseledelse

6.
semester

Masteroppgave
(30)

(7,5)
Beredskapsorga
nisasjoner og

5.
semester

Valgemne 2
(7,5)

Anvendt metode
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krisehåndtering

(7,5)

(7,5)

(7,5)

Valgemner



Mobilitet og teknologi (7,5 sp)
Menneskelige faktorer (7,5 sp)

Valgemnetilbudet kan utvides med valgemner fra MBA-en som tilbys ved Handelshøgskolen, eller
andre relevante emner studentene kvalifiserer til.
Muligheter for utveksling er beskrevet under «Utenlandsopphold». Utover dette inneholder også
programbeskrivelsen annen relevant informasjon som opptakskrav.
Programmet hadde tidligere navnet Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse. Siste gang det var
opptak til programmet var høsten 2016, da med studiemodellen som gitt i figuren under. Det ble
meldt inn endringer i modellen høsten 2017, der programmet blant annet ble justert fra to til tre år,
men det ble aldri tatt opp studenter til denne reviderte modellen.
Figur: Studiemodell Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse, kull 2016
1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Strategi, operativ
Strategisk
ledelse og
mediehåndtering organisasjonsdynamikk KL301E
KL305S
(10 sp)
(10 sp)

Kvalitativ og
kvantitativ metode
del I ME310S

Ulykkesmedisin
KL304H

Samfunns sikkerhet
KL300S

Improvisasjon under
kriseledelse KL302E

(10 sp)

(10 sp)

Masteroppgave
Samfunnssikkerhet
og kriseledelse
KL360E

Masteroppgave
Samfunnssikkerhet
og kriseledelse
KL360E

(1/2 av 30 sp)

(2/2 av 30 sp)

(10 sp)

(10 sp)

Figur: Foreslått studiemodell Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse, kull 2017
6. semester

1.semester

2.semester

3.semester

4.semester

5.seme
ster

Samfunns
sikkerhet
KL300S

Strategisk
mediehåndtering
KL301E

Ulykkesmedisin
KL304H

Masteroppgave i
samfunnssikkerhet og
kriseledelse KL360E

(10 sp)

(10 sp)

Strategi,
operativ
ledelse og
organisasjons
dynamikk

(7,5 sp)
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KL305S

(30 sp)

(10 sp)
Organisasjon
og ledelse
OR310E
(5 sp)

Improvisasjon
under
kriseledelse
KL302E

Anvendt
metode
ME303E
(7,5 sp)

(10 sp)

Sammenlignet med tidligere studiemodell for Master i samfunssikkerhet og kriseledelse, kull 2016, er
det meste endret i ny studiemodell fra Master i beredskap og kriseledelse, kull 2018. Emnet KL301E
Improvisasjon under kriseledelse er beholdt, i tilegg til at masteroppgaven beholdes. Emnet ME303E
Anvendt metode er hentet inn fra MBA-programmene ved HHN, og studentene vil da ha felles
undervisning. Dette vil gi dem godt grunnlag for arbeid med masteroppgaven semesteret etter.
Endringene ble gjort med bakgrunn i følgende mandat fra dekan:

SAKSUTREDNING
Mandat og sammensetting
Dekan oppnevner følgende gruppe som bes om å utvikle en ny studieplan for Master i
samfunnssikkerhet og kriseledelse – erfaringsbasert: Levi Gårseth-Nesbakk (leder), Jan-Oddvar
Sørnes, Natalia Andreassen, Odd Jarl Borch, Per Arne Godejord, Ståle Lødemel, Ellen Sirnes (sekretær).
Gruppen bes om å:
1. Foreslå ny studieplan for Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse – erfaringsbasert, slik
at det blir et relevant studium tilpasset samfunnets behov for kompetanse innen
fagområdet samfunnssikkerhet og kriseledelse, tilpasset universitetets og
Handelshøgskolens strategi.
2. Vurdere programmet mot SEFØ-modellen og sørge for at det oppfyller alle relevante
forskrifter og retningslinjer, inkludert Studietilsynsforskriften og NKR.
3. Vurdere hva som fungerer og bør beholdes fra dagens studiemodell og foreslå ny
studiemodell basert på emner som tilbys av Handelshøgskolen. Programmet skal tilbys
deltid (50 %) over tre år. Emnet ME303E Anvendt metode fra MBA-en legges i 4. semester
og 5. og 6. semester forbeholdes masteroppgaven.
4. Vurdere om programmets navn er dekkende for nytt innhold.
5. Vurdere hva som er programmets målgruppe.
6. Ivareta muligheten for et semester i utlandet i studiemodellen og vurdere hvilke
institusjoner som er aktuelle samarbeidspartnere for utveksling.
7. Ivareta kompetansekravet som ligger i NKR, og redegjøre for hvordan dette skal gjøres.
8. Sørge for at nødvendig kompetanse fra fagmiljøene innen informasjonssystemer og trafikk
inkluderes blant de tiltenkte undervisningsressursene.
9. Vurdere hvordan simulatoren(e) ved HHN kan legges aktivt inn i undervisningen.

Gruppen rapporterer til dekan. Kvalitetshåndboka ved Nord universitet legger føringer for prosedyre
og frister. Foreløpig forslag til studiemodell skal være klar innen 21. august. 2017, med en kort
statusrapport og redegjørelse for hvor omfattende endringene blir sammenlignet med forrige
8
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studieplan. Endelig studieplan med komplette emnebeskrivelser skal være klar innen 1. oktober 2017.
Dersom endringene er så omfattende at programmet må reakkrediteres, må komplett
reakkrediteringssøknad være klar til 1. oktober. Om reakkreditering er nødvendig avgjøres av
prorektor for utdanning basert på rapport levert i august. Forslag til ny studieplan behandles i lokalt
utdanningsutvalg i oktober 2017 og skal gjelde for studenter som tas opp fra høsten 2018.
Innstilling:
Dekan vedtar å opprette en arbeidsgruppe for ny studieplan på Master i samfunnssikkerhet og
kriseledelse, som beskrevet i saksframlegg.

Vi mener at programbeskrivelsen med tilhørende emnebeskrivelser tilfredsstiller kravet til
informasjon om studietilbudet. Beskrivelsen publiseres på nord universitet sine nettsider innen 1.
februar 2018, forutsatt at programmet godkjennes.
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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.
Læringsutbyttebekrivelse på Master i beredskap og kriseledelse:
Kunnskap





Kandidatene har avansert kunnskap om hvordan offentlig og privat beredskap er organisert og
spesialisert innsikt i kritiske faktorer som påvirker beredskap og kriseledelse i organisasjoner.
Kandidatene har inngående kunnskap om teoriene innen beredskap og kriseledelse.
Kandidatene har avansert kunnskap om hvordan strategisk kompetanseutviklingsarbeid kan
planlegges for å fremme organisasjonens kompetanse i krisehåndtering

Kandidatene har anvendt kunnskap i strategisk kommunikasjon både når det gjelder
mediehåndtering og støtte av digital teknologi

Ferdigheter






Kandidatene kan analysere eksisterende teorier, metoder og prinsipper i beredskap og
kriseledelse og omsette kunnskapen til praktisk beredskapsarbeid og utvikling i egne
organisasjoner
Kandidatene kan kritisk reflektere over organisasjoners beredskapsstrategier
Kandidatene kan jobbe med strategisk kompetanseutviklingsarbeid
Kandidatene kan analysere forskningsproblemer innen beredskap og kriseledelse og
gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende
forskningsetiske normer

Generell kompetanse






Kandidatene kan analysere relevant forskningsbasert kunnskap om ledelse på strategisk,
operasjonelt og taktisk nivå i beredskapsorganisasjoner
Kandidatene kan analysere relevante fag- og forskningsproblemer knyttet til innsatsledelse i
ulike miljøer
Kandidatene kan diskutere faglige emner basert på erfaring fra egen praksis
Kandidatene kan tilegne seg kunnskap knyttet til kompetanseutvikling innen beredskap og
kriseledelse og formidle dette innen egne organisasjoner

Kandidatene kan bidra til utvikling av et mer innovativt krise- og beredskapssystem

Læringsutbyttet har fire punkter under «kunnskap», fire under «ferdigheter» og fem punkter under
«generell kompetanse». Til sammen gir disse et godt bilde av hva de ferdige kandidatene skal kunne.
Beskrivelsen er utarbeidet med mål om å innfri kravene som ligger i NKR, og er behandlet i lokalt
utdanningsutvalg ved HHN (20. oktober 2017, sak 66/2017), der det også sikres at retningslinjene
følges. Vedlagt finnes en tabell som viser hvor læringsutbyttet treffer NKR deskriptorer på
programnivå. Tabellen viser at læringsutbyttet er i overensstemmelse med gitte retningslinjer.
I arbeidet med ny studieplan til Master i beredskap ble det nedsatt en gruppe av dekan med et gitt
mandat for arbeidet, som beskrevet innledningsvis. I sammensetningen av gruppen ble det lagt vekt
på at det skulle være fast ansatte ved Handelshøgskolen som hadde kompetanse på området. Det ble
bevisst hentet ansatte tilknyttet trafikkmiløjet på Stjørdal og IKT-miljøet på Mo, for å sikre forankring
til deres bidrag inn i programmet. I tillegg ble ansatte ved HHN som tidligere hadde levereanse inn i
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programmet inkludert i gruppen, og Natalia Andreassen, som var tiltenkt rollen som
studieprogramansvarlig.
Gruppen har i fellesskap utarbeidet ny studiemodell, hvor emneansvar ble tildelt. Deretter ble de
ulike emneansvarlige utfordret med å framlegge forslag til emnebeskrivelser. Disse ble så
gjennomgått i fellesskap, og justert ved behov. Det ble utarbeidet ny programbeskrivelse, litt med
grunnlag i eksisterende, men med en god del justeringer for å dekke nytt innhold. Alle
emnebeskrivelsen har punkter under de samme tre hovedpunktene som er gitt i
læringsutbyttebeskrivelsen på programnivå, Kunnskap, Ferdigheter og Generell kompetanse.
Læringsutbyttet på programnivå har hentet inn elementer fra de ulike emnene, både ved å trekke
det som har felles tematikk inn som mer generelle punkter, og ved å hente inn særegne punkter som
er viktige i en Master beredskap og kriseledelse.
Navnet på studieprogrammet, Master beredskap og kriseledelse (Master i Preparedness and
Emergency Management) er godt dekkende for innholdet i programmet, som har fokus på de to
nevnte områdene, beredskap og kriseledelse. Beredskap og kriseledelse utgjør det overordnede
fagområdet innen fire av programmets åtte emner (Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering,
Strategisk mediehåndtering, Beredskap og kriseledelse og Digital beredskap) og inngår også i emnet
Innføring i endrings- og kriseledelse. Det framgår av navnet at det er en mastergrad.
Tidligere hadde programmet et større fokus på samfunnssikkerhet, men Handelshøgskolen har valgt
å endre fokus for programmet noe, ved i stedet å rette fokus mot beredskap og kriseledelse.
Vurderingen som ligger til grunn for denne dreiingen av fokus er basert på flere faktorer. For det
første er det utfordrende å gi en god nok innføring i et så bredt felt som samfunnssikkerhet med kun
60 studiepoeng emner (og 30 masteroppgave) til rådighet. Handelshøgskolen har derfor vurdert det
som mer hensiktsmessig å begrense området noe. Beredskap og kriseledelse er valgt da dette både
er svært viktige områder å ivareta i samfunnet og da det er behov for økt kompetanse der. Det er
fremdeles en bred tematikk. I tillegg har HHN har et vitenskapelig fagmiljø innen denne
avgrensingen. Programmet får dermed en tilknytning til et fagmiljø.

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
I arbeid med ny studieplan ble det lagt vekt på at studietilbudet skulle være relevant og faglig
oppdatert. Dekan nedsatte en arbeidsgruppe, ledet av prodekan for utdanning. Gruppen utarbeidet
forslag til ny studiemodell. Denne ble presentert for et eksternt panel 7. august 2017. Følgende
eksterne deltagere deltok i panelvurderingen:
o Hege Stenhammer – NTNU ( i ettertid ansatt ved HHN i midlertidig stilling)
o Mariann Meby – Bodø Næringsforum
o Ole Kolstad – Maritim Forum Nord
o Ola Kaldager – pensjonist, tidligere sjef for etterretningstjenesten
o Peer Svenkerud – Nord universitet og Høgskolen i Hedmark
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I tillegg var følgende ansatte ved Nord universitet tilstede: Frode Soelberg, Jan Oddvar Sørnes,
Natalia Andreassen, Odd Jarl Bordch, Ståle Lødemel og Levi Gårseth-Nesbakk.
Forslag til studiemodell ble gjennomgått, og noen endringer ble foretatt for å gjøre den mer relevant.
I opprinnelig modell lå for eksempel et mer generelt emne innen endringsledelse, som skulle tilbys
også til Master of Science-studenter. Panelet mente at endringsledelse slik det ble presenter, ville
være for generelt. Dette ble da inkludert i etterarbeidet med studieplanen. Det opprettes nå i stedet
et nytt emne, Innføring i endrings- og kriseledelse, der deler av innholdet og undervisningen hentes
fra MSc-emnet, og deler vil omhandle kriseledelse (ved Peer Jakob Svenkerud).
Fakultetet vil også framover fortsette med å avholde ekstern panelvurderinger, for at tilbudet er
faglig relevant for arbeid- og samfunnsliv, er faglig oppdatert og at samfunnet har behov for den
aktuelle kompetansen.
At innholdet er faglig oppdatert baserer seg også på kunnskap om forskning innen området. Alle
emneansvarlige innen emnene som utgjør de sentrale delene (definert under punkt 4, emner innen
beredskap og kriseledelse) har førstekompetanse og forsker selv innen fagområdet. Dette forutsetter
naturligvis at de også er faglig oppdatert, for å få forskningen publisert. I flere av emnene, som for
eksempel i emnet Beredskap og kriseledelse i andre semester, vil pensum være artikler fra relevant
forskning, til dels produsert ved HHN. Handelshøgskolen har de siste årene bygget opp et fagmiljø
innen beredskap og kriseledelse. Programansvarlig Natalia Andreassen, fast ansatt i 2017, er en del
av denne satsingen.
Emnet Digital beredskap er også lagt inn nettopp for å dekke et behov i samfunnet innen dette
området. Den stadig økende digitaliseringen har en del sider ved seg knyttet til beredskap, som er
svært relevante å behandle.
Programmet gir kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for at kandidatene skal kunne utføre
arbeidsoppgaver og kvalifisere seg for stillinger som er direkte knyttet til beredskap og kriseledelse.
Dette omfatter en stor yrkesgruppe. Programmet er spesielt relevant for ulike
beredskapsinstitusjoner som politi, brannberedskap, helsesektoren, for å utdanne koordinatorer og
operative ledere innen området.
Da dette er en erfaringsbasert mastergrad, er det lite muligheter for videre utdanning. Det store
flertallet som tar denne type master ved HHN, er i fullt arbeid og tar dette i tillegg for å opparbeide
seg mer kompetanse. Det er heller sjelden at dette er en problemstilling. Muligheter for videre
utdanning utover en mastergrad vil normalt være en doktorgrad. Da det da dreier seg om en
forskerutdanning krever det vanligvis en fullført Master of Science, som igjen er en fordypning fra et
emneområde fra bachelorgraden. Det er ikke studentgruppen denne mastergraden retter seg mot.
Handelshøgskolen har likevel høsten 2017 nedsatt en gruppe som skal se på muligheten for
retningslinjer for å kvalifisere til en PhD for kandidater med en erfaringsbasert mastergrad. Dette
arbeidet forventes ikke fullført før 2018. Skulle det bli utarbeidet noen retningslinjer som tilsier at
kandidater fra Master i beredskap og kriseledelse, med noe tilleggsutdanning, kvalifiserer til en PhD i
bedriftsøkonomi ved HHN, inkluderes dette naturlig nok i programbeskrivelsen. Per i dag er det noen
få institusjoner som praktiserer opptak til PhD basert på erfaringsbaserte mastergrader (og et tillegg
på minimum 30 sp emner på masternivå), men ingen av disse gir «automatisk» kvalifikasjon til
opptak ved en fullført Master i beredskap og kriseledelse.
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Da Nord universitet tidligere tilbudte Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse – erfaringsbasert,
var det helt tydelig at det var en etterspørsel for denne typen utdanning. Ved utlysning av
programmet i 2017, var det 89 førsteprioritetssøkere, ved utlysning i 2016 vår det 72. Det har
tidligere kun vært satt av 30 studieplasser på programmet, og ikke alle kvalifiserte søkere er gitt
tilbud om plass.
Fordi om programmet nå endres noe nå, regner vi fortsatt med en god etterspørsel. Med økt
beredskapsbehov i samfunnet generelt, og de utfordringer som følger et mer digitalisert samfunn og
en verden med mer åpne grenser, er det et økt behov i samfunnet for nettopp denne kompetansen.
Handelshøgskolen har derfor valgt å øke antall studieplasser til 50. Tidligere har utfordringen ligget i
å skaffe nok veiledere med relevant kompetanse til masteroppgavene. Når tematikken for
programmet nå er dreid over på et område der HHN har god kompetanse, øker det tilgangen på
potensielle veiledere, og det er mulighet for å ta opp flere studenter.

(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, for en fulltidsstudent. Dette omfatter forelesninger, egenarbeid ved
selvstudium og gruppearbeid, eksamenslesing og gjennomføring av de ulike vurderingsformene.
Undervisningen på Master i beredskap og kriseledelse vil være samlingsbasert. Programmet har 50 %
av fulltid, dvs 15 studiepoeng per semester. Normalt beregnes ca. 37,5 timer organisert undervisning
på ett 7,5 studiepoengs emne. Også emnene på Master i beredskap og kriseledelse legger opp til
dette som norm i timetallet for organisert undervisning. Dette gir at studentene vil ha ca. 75 timer,
tilsvarende to fulle uker, med organisert undervisning per semester. Resten er satt av til egenarbeid.
Det er vanskelig å fastsette en nøyaktig fordeling av egenarbeidet mellom selvstudium og
eksamensforberedelser, da dette naturlig nok vil gå noe inn i hverandre. Fordeling av
arbeidsbelastningen vurderes likevel som følgende for 1., 2. og 3. og 4. semester:
Organiserte læringsaktiviteter (forelesninger, grupperøvinger etc.): 75 timer
Selvstudium: 225 timer
Eksamensforberedelser: 100 timer
I 5. og 6. semester skriver studentene masteroppgave, slik at det i dette semesteret går mer tid til
selvstudium, og noe mindre til eksamensforberedelser. Dette forutsetter naturligvis at man regner
det meste av arbeidet med masteroppgaven som selvstudium, og ser bort fra at den jo også er
tellende som eksamen. Arbeidsfordeling i 5. og 6. semester blir da:
Organiserte læringsaktiviteter (presentasjon av problemstilling, veiledning etc.): 20 timer
Selvstudium: 350 timer
Eksamensforberedelser: 30 timer
Totalt gir dette et arbeidsomfang på ca. 400 timer per semester, som tilsvarer 50 % av fulltid ( ca 800
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.
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Arbeidsomfanget er tilpasset studietilbudets profil og læringsutbytte. Vi vet av studentundersøkelser
at det er stor variasjon i arbeidsmengden legges i studiehverdagen, men jevnt over er
masterstudentene en engasjert gruppe med betydelig lavere strykprosent enn studenter på
laveregradsstudier. Da dette programmet ble tilbudt under navnet Master i samfunnssikkerhet og
kriseledelse, var også erfaringen at dette var en ressurssterkt og fokusert studentgruppe som
prioriterte studiene i en travel arbeidshverdag.

(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.
Vedlagt søknaden finnes komplett programbeskrivelse med alle emnebeskrivelser.
Figur: Studiemodell Master i beredskap og kriseledelse
1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Innføring i endrings- og
kriseledelse
(7,5)

Strategisk
mediehåndtering
(7,5)

Valgemne 1 Mobilitet og
teknologi
(7,5)

Digital
beredskap
(7,5)

Beredskapsorganisasjon
er og krisehåndtering
(7,5)

Beredskap og
kriseledelse
(7,5)

Valgemne 2 Menneskelige
faktorer
(7,5)

Anvendt
metode
(7,5)

5.
semeste
r

6.
semeste
r

Masteroppgave
(30)

Studiemodellen består av 45 studiepoeng obligatoriske emner (hele 1. 2. og 4. semester), 15
studiepoeng valgfrie emner (hele 3. semester) og masteroppgaven på 30 studiepoeng, som skrives i
5. og 6. semester. I utgangspunktet anbefales to valgemner, Mobilitet og teknologi og Menneskelige
faktorer. Studentene kan derimot også velge andre emner, for eksempel fra valgfrie emner på de
samlingsbaserte MBA-programmene ved HHN.
Parallelt med at studieplanen for Master i beredskap og kriseledelse ble utarbeidet, arbeidet også en
gruppe med revidering av studieplanen for MBA-programmene ved HHN. Det planlegges endringer,
da spesielt i tilbudet av valgemner på MBA-programmene. Da studieplanene ikke er ferdig behandlet,
kan eventuelle valgemner ikke inkluderes i modellen for Master i beredskap og kriseledelse. Når det
er klart hvilke valgemner som vil tilbys på MBA-en, vil flere av disse også blir åpnet for studenter på
Master i beredskap og kriseledelse. Aktuelle mner er da for eksempel Prosjektledelse og Positivt
lederskap.
Studietilbudet er bygd opp med en naturlig progresjon innenfor fagområdet. I første semester gis det
en innføring i endrings- og kriseledelse, i tillegg til et rimelig bredt emne der de ulike
beredskapsorganisasjonene blir gjennomgått. I andre semester gis studentene mer konkrete verktøy
i arbeid med strategisk mediehåndtering og en dypere og forskningsbasert gjennomgang av
beredskap og kriseledelse. I tredje semester velger studentene valgemner etter egne interesser, og i
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4. semester får de dypdekunnskap innen digital beredskap, som er svært relevant i dagens
digitaliserte samfunn. I tillegg får studentene et metodekurs dette semester, der de lærer en
forskningsrettet vinkling mot ofte praktiske problemstillinger. Dette kurset gir dem grunnlaget til å
skrive masteroppgaven i 5. og 6. semester, der de kan fordype seg innen en selvvalgt, men relevant,
problemstilling.
Vedlagt finnes en tabell som viser hvordan læringsutbyttet på programnivå er ivaretatt i de ulike
emnene. Når det gjelder grunnlaget for at studentene oppnår læringsutbyttet, er dette ivaretatt i
prosessen med utarbeidelsen av læringsutbyttet på programnivå. Etter at omtrentlig studiemodell
ble satt, ble alle emnebeskrivelsene utarbeidet, og nødvendige korreksjoner i modellen foretatt.
Læringsutbyttet på programnivå ble utarbeidet parallelt, ved at man hentet inn elementene fra
emnene, men også hadde punkter i læringsutbyttet på programnivå, som så ble plassert i ulike
emner. Det var altså en kontinuerlig toveis prosess, der man sikret at det er samsvar mellom
læringsutbyttet på emnenivå og det de ferdige kandidatene skal ha ifølge læringsutbyttet på
programnivå, og at det man ønsket skulle ligge i læringsutbyttet på programnivå også kunne finnes i
emnene.
Når det gjelder infrastruktur og nødvendige støttefunksjoner for at studentene skal oppnå
læringsutbyttet, så er det godt ivaretatt. Programmet skal gå samlingsbasert i Bodø. Studentene har
tilgang til universitetets bibliotekstjenester, som har betydelig litteratur innenfor det aktuelle
fagområdet, inkludert pensumlitteratur. Biblioteket har også aktuelle tidsskrifter. Alle studentene
kan låne fra biblioteket, som også gir tilgang til ulike databaser. Det siste er ikke minst relevant for de
samlingsbaserte studentene, som ikke er på campus hver dag. Disse har tilgang til ulike digitale
ressurser på bibliotekets nettside, deriblant databaser for søk etter relevant litteratur. Ansatte kan
naturligvis også benytte seg av bibliotekets ressurser.
Biblioteket tilbyr jevnlig omvisning og opplæring av ulik art. De har Endnote-kurs som er åpent for
studentene, og også er nyttig for denne studentgruppen i arbeidet med oppgaver, og ikke minst
masteroppgaven.
I biblioteket finner studentene arbeidsplasser hvor de kan jobbe alene, eller i grupper, både med og
uten PC-er. Det finnes grupperom som studentene selv kan bestille. Private PC-er kan brukes opp
mot universitetets trådløse nettverk.
IT-avdelingen ved Nord har ansvar for brukerstøtte til ansatte og studenter, nettverksdrift,
systemdrift og utvikling og tilpassing. Både studenter og ansatte kan ta kontakt med IT-hjelp ved
behov. Det er også full dekning av trådløst nett på universitetets lokaler i Bodø. Alle emnene kommer
til å ha egne elektroniske læringsplattformer på internett (Canvas). Her blir det lagt ut fagstoff,
framdriftsplan, forelesningsinformasjon ol. til studentene slik at alle til enhver tid kan holde seg
oppdatert.
Studentenes studentkort kan benyttes ved kopiering/utskrift. På hvert studiested, også Bodø, finnes
multifunksjonsmaskiner for utskrift, kopiering og skanning.
Universitetets nettside, www.nord.no, er en viktig informasjonsportal for studentene.
Her er blant annet veiledninger til StudentWeb, Fronter, innlogging til systeminnganger, studieplaner
med pensumlitteratur, lover, reglement og forskrifter, og informasjon om timeplaner. I tillegg har
studentene StudentWeb, der de finner informasjon om eksamensdatoer, hvilke emner som ligger i
utdanningsplanen og ikke minst muligheten til å melde seg opp i emner.
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Master i beredskap og kriseledelse er et studieprogram som i all hovedsak består av forelesninger og
egenarbeid, hvor behovene til infrastrukturen blir tilfredsstilt som beskrevet over, men det er også
planlagt noe simulatorarbeid ved Nord beredskapslab.
Nord beredskapslab er lokalisert i Torggården på Nord univesitet, studiested Bodø. Den er bygd opp
med simulatorfunksjoner samt fasiliteter for øvelse av krisestaber, inklusiv CIM log og
styringsverktøy, kommando og kontroll-verktøy og radiokommunikasjon. Dette gir muligheter for å
øve bedrifter og nødetaters kriseledelse, inklusiv samarbeid mellom og koordinering av mange
etater. Det er også tilrettelagt for å øve samspill mellom innsatsledelse på skadestedet og operativt
og strategisk ledelsesnivå. Nord beredskapsledelseslab er derfor godt tilpasset behovet for trening
og øving knyttet lederutdanning av personell innenfor beredskap og kriseledelse, og for undervisning
i planlegging og gjennomføring av øvelser. Studentene på Maser i beredskap og kriseledelse skal
benytte seg av dette i de to emnene Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering og Beredskap og
kriseledelse.

(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
Studieprogrammet Master beredskap tilbyr varierte undervisnings- og læringsformer som
forelesninger, gruppearbeid, obligatoriske innleveringer og scenarioarbeid. Da dette er en
erfaringsbasert mastergrad, er studentgruppen en stor ressurs. Mange av emnene har
undervisningsformer der gruppearbeid med ulike scenarioer inngår. I et slikt arbeid vil man kunne
trekke på kompetansen hver enkelt har fra sin arbeidserfaring.
I oversikten under er vurderingsformene i programmet listet opp. Hver enkelt undervisnings- og
vurderingsform er valgt med fokus på at studenten skal oppnå læringsutbytte i det spesifikke emnet.
Vurderingsformene varierer blant skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen og oppgave. Spesielt de
to siste er vurdert som den best egnede vurderingsformen i mange tilfeller, da det gir studentene tid
til å vurdere og drøfte ulike problemstillinger og scenarioer. En del av emnene har også obligatoriske
arbeider, der innholdet i disse varierer.
Tabell: Oversikt over vurderingsformer på Master i beredskap og kriseledelse
Emne

Vurderingsform

Innføring i endrings- og kriseledelse

Oppgave – (1-4 studenter)

Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer

Strategisk mediehåndtering

Hjemmeeksamen – individuell, 3 dager

Beredskap og kriseledelse

Hjemmeeksamen – individuell, 2 uker

Valgemne 1 - Mobilitet og teknologi

Obligatorisk arbeid
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer
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Valgemne 2 – Menneskelige faktorer

Oppgave - individuell

Digital beredskap

Hjemmeeksamen – individuell, 1 uke

Anvendt metode

Oppgave - gruppe

Masteroppgave

Oppgave – gruppe (2 studenter)
Obligatorisk arbeid

Vurderingsformen oppgave velges ofte når studentene skal jobbe med en tematikk over lengre tid,
d.v.s. flere uker. Dette er tilfelle for fire av emnene, da inkludert masteroppgaven. I tre av disse
emnene skal oppgaven skrives i grupper. Det er ofte god læring i å måtte samarbeide om et faglig
arbeid, både ved at studentene øves opp i gruppearbeid og ved at de trekker fordeler av
erfaringsutveksling. Dette er studenter som har minimum to år, ofte betydelig lengre, praktisk
erfaring fra arbeidslivet. I Innføring i endrings- og kriseledelse er det valgfritt om studentene ønsker å
skrive individuell oppgave eller gruppe. Tre av emnene har hjemmeeksamen. Denne går normalt over
noe kortere tid enn oppgavene, men det kan variere. Det er mest vanlig med individuell
hjemmeeksamen, som også er tilfelle for alle emnene her.
Det er en bevisst blanding av vurderinger av individuelt arbeid og arbeid i grupper. I en
studentgruppe med så mye erfaring som her, gir gruppearbeid spesielt godt utbytte. Det gir rom for
utveksling av faglig kunnskap som er hentet utenfor studieprogrammet, og til tider egne erfaringer
med lignende problemstillinger. Samtidig er det viktig at ikke studentene kan gjennomføre et helt
studieprogram ved kun å lene seg på andre deltagere i en gruppe. Til en viss grad testes individuell
fagkunnskap i skriftlig skoleeksamen, men individuelt arbeid er også inkludert i andre
vurderingsformer, for å sikre at den enkelte student behersker forventet læringsutbytte.
Generelt har studentene en 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. De er naturligvis også involvert i egen læring gjennom prøving av kunnskap i form av muntlige
presentasjoner, skriftlige innleveringer osv. i løpet av hele semesteret. I noen av emnene brukes
casearbeid for å fremme studentenes aktive rolle. Forelesningene starter da ofte med en del teori,
før studentene gis tid til å arbeide med en case, og undervisningen avsluttes med diskusjon av denne.
De obligatoriske arbeidene er lagt inn nettopp for å sikre at studentene selv tar en aktiv rolle i
læringsprosessen og arbeider med stoffet underveis i semesteret. I noen av emnene brukes også
simulatoranlegget aktivt av studentene, da spesielt i de to emnene Beredskapsorganisasjoner og
krisehåndtering og Beredskap og kriseledelse. Det legges også opp til at studentene har mulighet til å
delta i den årlige kriseøvelsen som avholdes ved Nord universitet.
Også i emnet Endrings- og kriseledelse legges det veldig til rette for at studentene tar en aktiv rolle i
læringsprosessen. Emnet tar i stor grad utgangspunkt i en selvdreven læringsprosess, men veiledning
underveis. Emnet er utarbeidet av Engage-miljøet ved HHN, der aktiv deltagelse i egen læring har
stort fokus. Engage er et nylig etablert senter ved Nord Universitet som satser på studentaktiv læring
og utvikling av evner å jobbe med utfordringer og endringer i arbeidslivet.
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Også mange av de andre emnene fordrer at studentene selv tar en aktiv rolle i læringsprosessen. Da
dette er et samlingsbasert program, med hele dager med undervisning, fylles disse normalt ikke opp
med kun enveis forelesninger. Studentene får ikke et godt nok læringsutbytte ved å sitte en hel dag
med slik passiv læring, slik at foreleser normalt legger inn økter med gruppearbeid, der studentene
for eksempel kan få konkrete problemstillinger til diskusjon eller at de arbeider med case der de
blant annet simulerer krisesituasjoner.

(6) 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 Master i beredskap og kriseledelse er artikler. Disse består av forskning, som
til dels også er produsert av ansatte ved HHN. Der hvor det benyttes kompendier, som ofte er en
samling artikler, oppdateres disse jevnlig for å sikre at innholdet er relevant, og det er nyeste
forskning som studentene blir undervist i. Eksempler på emner som benytter forskningsartikler i
pensum er Beredskap og kriseledelse og Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering.
På master i beredskap og kriseledelse tar studentene emnet Innføring i endrings- og kriseledelse.
Dette emnet tilbys av Engage-miljøet ved HHN, som i stor grad baserer seg på egen forskning innen
området. Det knyttes sammen med kriseledelsesperspektivet ved at Førsteamanuensis Peer Jakob
Svenkerud bidrar inn i undervisningen.
En stor del av fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet består av førstekompetent forelesere, som
bruker en del av arbeidstiden sin på forskning- og utviklingsarbeid. De deltar i nasjonale og
internasjonale nettverk, besøker forskerkonferansen og bidrar til utvikling av studieprogrammets
faginnhold på jevnlig basis. Dette kommer studentene til gode gjennom forskningsbasert
undervisning i flere emner. Forelesere vil kunne dra inn relevante eksempler fra nyeste forskning, og
benytte sin kunnskap om å relatere norske problemstilling til tilsvarende internasjonale utfordringer.
Vedlagt søknaden finnes en publikasjonsliste for det vitenskapelig ansatte tilknyttet programmet.
Denne listen viser at forskningen i høy grad er relevant for temaer innen beredskap og kriseledelse.
Forskningen er ytterligere beskrevet under punkt 5 Fagmiljø, der også relevansen er utdypet.

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
Mulighet for utveksling på programmet er beskrevet som eget punkt under, punkt 8. Det er
begrenset mulighet for innreisende studenter å ta emner på programmet, blant annet fordi de fleste
emnene er på norsk og fordi opptakskravet om dokumenter arbeidserfaring sjelden oppfylles av
studenter som er ved HHN på utveksling. Disse vil normalt anbefales å følge emner på MSc in
Business.
Emnet Beredskap og kriseledelse vil undervises på engelsk, i tillegg til deler av
Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering. Emnet Beredskap og kriseledelse fokuserer blant
annet fokuserer på utfordringene i nordområdene og baserer seg på forskning gjort i stor grad ved
Nordområdesenteret ved HHN. Nordområdesenteret fokuserer på å bistå bedrifter, organisasjoner
og offentlige institusjoner for å øke både bevissthet og engasjement i nordområdene.
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Hoveddelen av pensumlitteraturen på programmet er engelske, og en god del er artikler, der
studentene i stor grad presenteres for relevant internasjonal forskning. Eksempler her er
Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering, der pensum består av 12 artikler, hvorav 8 er engelske
og 4 norske. Tilsvarende har emnet Beredksap og kriseledelse 6 engelske og to norske artikler. I
Strategisk mediehåndtering benyttes en norsk og en engelsk pensumbok, i tillegg til et kompendium.
Emnet menneskelige faktorer benytter seg også av engelsk pensumlitteratur. Studentene får dermed
god kjennskap til både det engelske fagspråket som benyttes og nyeste internasjonal forskning på
området.
Natalia Andreassen, som er både programansvarlig og emneansvarlig/foreleser på Master i
beredskap og kriseledelse, er russisk og har slik med seg det internasjonale perspektivet. Andre
forelesere, slik som Jan-Oddvar Sørnes, har tette internasjonale kontakter og jevnlig samarbeid med
forskere utenfor Norge. Dette trekkes inn i undervisningen blant annet ved at de kan bruke
eksempler fra relevant forskning som utføres ved andre universitet i utlandet.

(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
På Master i beredskap og kriseledelse er det mulighet for utveksling i 3. semester. Dette semesteret
inneholder kun valgemner, slik at det er relativt enkelt å finne noe å fylle semesteret med ved
partnerinstitusjoner i utladet. Studentene kan i utgangspunktet benytte seg av flere av universitetets
avtaler.
Universitetet har en Erasmusavtale om utveksling med Kedge Business School i Frankrike, som er en
populær avtale å benytte seg av for studenter ved HHN. Institusjonen har en del økonomiemner, som
benyttes ved utveksling på andre program på HHN, men også mange breddeemner, som er aktuelle
for denne studentgruppen, som for eksempel emner innen innovasjonsledelse.
I tillegg har universitetet en avtale med Wageningen University i Nederland. Her tilbys det en rekke
emner innen ulik tematikk, også innenfor det samfunnsvitenskapelig og bedrifsøkonomiske området,
som dette programmet grenser mot. Ikke minst tilbys det en god del emner innen ledelse. Begge
disse avtalene er aktuelle for studenter på Master i beredskap og kriseledelse å benytte seg av.
Vi ser derimot at interessen for utveksling på de erfaringsbaserte programmene er lav, da
studentgruppen ofte er i full jobb ved siden av studiene. På tross av at muligheten for utveksling lå
også i forrige studieplan for programmet, var det ikke en enste student som dro på utveksling. For å
kvalifisere til opptak til programmet må man ha vært i fulltids stilling i minimum to år. Programmet er
deltid, 50 %, og tilrettelagt for studenter i full jobb. Vi ser at omtrent alle er i denne situasjonen, altså
i full jobb, og ofte etablert med familie, når de starter på programmet. Utveksling er ikke en prioritet
i deres hverdag. De er opptatt av å få økt kunnskap innen fagområdet og fullføre programmet
kombinert med et ofte allerede travelt hverdagsliv.
Likevel ble det lagt vekt på i studieplanarbeidet for Master i beredskap og kriseledelse å tilrettelegge
for utveksling ved å frigi et helt semester til valgemner.
Studenter som drar på utveksling får en forhåndsgodkjenning av emnene de skal ta ved
partnerinstitusjonen. Slik sikres det at de kan følge ordinært løp videre når de kommer tilbake, uten å
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måtte ta noen ekstra emner. Hele utvekslingsoppholdet vil da inngå som en del av graden. Avtalene
finnes vedlagt.

(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted.
Det er ikke praksis på studieprogrammet.
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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.
Master i beredskap og kriseledelse tilhører fagområdet organisasjon og ledelse, rettet spesielt mot
tematikk beredskap og kriseledelse. Tidligere hadde programmet et større fokus på
samfunnssikkerhet, men Handelshøgskolen har valgt å endre fokus for programmet noe, ved i stedet
å rette fokus mot beredskap og kriseledelse. Vurderingen som ligger til grunn for denne dreiingen av
fokus er basert på flere faktorer. For det første er det utfordrende å gi en god nok innføring i et så
bredt felt som samfunnssikkerhet med kun 60 studiepoeng emner (og 30 masteroppgave) til
rådighet. Handelshøgskolen har derfor vurdert det som mer hensiktsmessig å begrense området noe.
Beredskap og kriseledelse er valgt da dette både er svært viktige områder å ivareta i samfunnet og da
det er behov for økt kompetanse der. Det er fremdeles en bred tematikk. I tillegg har HHN har et
vitenskapelig fagmiljø innen denne avgrensingen. Programmet får dermed en tilknytning til et
fagmiljø.
Omleggingen av studieplanen skulle nettopp sikre at programmet var forankret i et bredt nok
fagmiljø. Tidligere Master i samfunnssikkerhet- og kriseledelse var et tverrfakultært program med
emner fra tre fakultet. Dette ga en del utfordring, blant annet fordi programmet ikke var forankret i
ett fagmiljø. Ved ny studieplan foreslås det å knytte programmet opp mot fast ansatte ved HHN.
Handelshøgskolen har et svært stabilt fagmiljø, med relativt få utskiftninger. De vitenskapelig ansatte
som utgjør fagmiljøet i dette programmet er 13 personer. De har totalt sett en god breddekunnskap
som dekker programmets innhold. De er også alle medlemmer av ulike forskningsgrupper, som gir
programmet et bredt miljø å spille på.

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

Fagmiljøet direkte tilknyttet Master i beredskap og kriseledelse betår av 12 vitenskapelig ansatte og
en administrativt ansatte, hvorav 10 av de 13 har fast stilling ved Nord universitet. Noen utskiftninger
i fagmiljøet vil være naturlig. Noen nyansettelser, eksterne som hentes inn for kortere eller lengre
perioder, ansatte som går av med pensjon etc. vil være naturlig. Vi anser likevel miljøet som stabilt.
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Fagmiljøet tilknyttet programmet har både høy og faglig relevant kompetanse innen området.
Førsteamanuensis Natalia Andreassen er programansvarlig for Master i beredskap og kriseledelse.
Hun har skrevet sin doktorgradsavhandling innen beredskap og hennes kompetanse er dermed svært
relevant som programansvarlig. Hun er emneansvarlig og skal undervise hoveddelen av
Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering og Beredskap og kriseledelse. Tittelen på avhandlingen
hennes var «Sustainability Reporting in a Large Russian Oil Corporation. Production Safety Issues».
Som det blant annet framgår av CV-en til professor Odd Jarl Borch har han i lengre tid arbeidet med
fagområdet beredskap, noe som gjenspeiles både i nettverket og publikasjonene hans. Han vil kunne
bidra med mye kunnskap innen teamtikken knyttet til studieprogrammet. Beata Godejord og Per
Arne Godejord har mye kompetanse på det digitale feltet, og skal bidra med emnet Digital
kompetanse. Som det framgår av CV-ene deres har de både arbeidet med forskningsprosjekt,
undervist og har et nettverkt tilknyttet fagområdet. Peer Jakob Svenkerud har nå i noen år undervist
på emnet Strategisk mediehåndtering. Dette emnet inngikk også i den forrige studieplanen, og er det
eneste som er tatt med videre i sin helhet. Det er kun gjort en mindre justering, ved at sosiale medier
nå også er tatt med. Emnet har hele tiden fått gode tilbakemelding som et relevant innsalg i
programmet. Svenkerud skal også bidra på emnet Innføring i endrings – og kriseledelse, der Hanne
Stokvik er emneansvarlig. Svenkerud vil bidra mest på kriseledelse, mens Hanne sin kompetanse
ligger mot endringsledelse. Gunhild Birgitte Sætren har lang og relevant erfaring ved arbeid med
forsknings og utviklingsarbeidet innen tematikken menneskelig faktorer, og skal undervise emnet
med samme navn. Førsteamanuensis Frode Soelberg er opprinnelig utdannet lektor og skal sammen
med professor Jan-Oddvar Sørnes undervise i metode. Metodeemnet (ME303E Anvendt metode) er
det samme emnet som undervises på MBA-programmene ved HHN, og studentene vil ha felles
undervisning. Soelberg og Sørnes har god erfaring med å bruke dette emnet til å få studenter på
erfaringsbaserte masterprogram til å forberede seg på å skrive masteroppgaver. I tillegg bidrar som
nevnt Hege Cristin Stenhammer med teknisk støtte til simulatoren. Hin Hoarau Heemstra og Gisle
Solvoll er noen av de vitenskapelig ansatte, i tillegg til foreleserne på programmet, som vil kunne
veilede masterstudenter.
Handelshøgskolen har flere vitenskapelig ansatte som kan bidra blant annet med veiledning av
masteroppgaver, dersom behov. I oversikten er i første omgang de mest relevante veilederne
inkludert. Det vil likevel flere som kunne vært inkludert, og det vil også kunne være tilfeller der
studentene ønsker å skrive oppgaver i ytterkanten av sentrale deler av studiet. Da har HHN et bredt
spekter av vitenskapelig ansatte med solid veiledningskompetanse å ty til.
En detaljert oversikt over fagmiljøet og deres kompetanse finnes i vedlagte CV-er.

(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
Vedlagt publikasjonsliste for fagmiljøet tilknyttet Master i beredskap og kriseledelse dokumenterer
resultater i form av forskning av god kvalitet Totalt er det 36 publikasjoner de siste fem årene
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Publikasjonene inkludert er av god kvalitet. Dette er sikret ved at kun de poenggivende i Cristin er
tatt med i listen.
For at publikasjonen skal gi uttelling i form av publikasjonspoeng, må den være utgitt i en kanal
(tidsskrift eller forlag) som er godkjent i publikasjonssystemet. Norsk samfunnsvitenskapelig
datatjeneste (NSD) har ansvar for registeret over autoriserte publiseringskanaler (tidsskrifter, serier
og forlag). Dette er utgangspunktet for vitenskapelige publiseringer som gir uttelling i
finansieringssystemet.
Publikasjonene er i stor grad relevante for programmets innhold, og en betydelig andel av
publikasjonene er svært spesifikke for fagområdet. Fagmiljøets resultater er beskrevet i detalj under
punkt 5, som omhandler §2-3. I samme paragraf, da under punkt 6 i søknaden er det beskrevet hvilke
nasjonale og internasjonale samarbeid fagmiljøet har. Flere av disse samarbeidene resulterer da også
i publikasjoner. Blant annet er publikasjonene under et resultat av et nasjonalt resultat av
forskningssamarbeid med UNIS, University of Greenland og University of Iceland and Northern Arctic
Federal University (Russland) under Marpart-1 prosjektet:
Marchenko, Nataliya; Borch, Odd Jarl; Markov, Sergey V; Andreassen, Natalia.
Maritime safety in the high north - Risk and preparedness. ISOPE - International Offshore and Polar Engineering
Conference. Proceedings 2016 ;Volum 2016-January. s.1233-1240 NORD UNIS NARFU
Kheiri Pileh Roud, Ensieh; Borch, Odd Jarl; Jakobsen, Uffe; Marchenko, Nataliya.
Maritime emergency management capabilities in the arctic. ISOPE - International Offshore and Polar
Engineering Conference. Proceedings 2016 ;Volum 2016-January. s.1241-1248 NORD UNIS University of
Greenland
Marchenko, Nataliya; Andreassen, Natalia; Borch, Odd Jarl; Kuznetsova, Svetlana; Ingimundarson, Valur;
Jakobsen, Uffe High-risk emergencies in the Arctic seas: assessment and response capacities, International
Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2018 (forth) NORD NARFU University of
Iceland, University of Greenland
Marchenko, Nataliya; Borch, Odd Jarl; Andreassen, Natalia; Kuznetsova, Svetlana; Ingimundarson, Valur;
Jakobsen, Uffe Navigation Safety and Risk Assessment Challenges in the High North, in: Weintrit, Adam (Ed.)
Marine Navigation. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. CRC Press 2017 (9781138297623), s.
257-281, NORD NARFU University of Iceland, University of Greenland
Marchenko, Nataliya; Borch, Odd Jarl; Markov, Sergey V; Andreassen, Natalia Maritime activity in the high
north - the range of unwanted incidents and risk patterns. Proceedings - International Conference on Port and
Ocean Engineering under Arctic Conditions 2015 (0376-6756) UNIS, NORD, NARFU

Et annet eksempel på internasjonalt samarbeid som har resultert i forskningsarbeid av høy kvalitet,
ligger i EU-prosjektet MILAGE. Prosjektet ble ledet av Alicia Gonzalez-Perez ved Universidado de
Algarve i Portugal. I tillegg var Josè Bidarra fra samme universitet prosjektdeltager, sammen med
Rune Bostad, Beata Godejord og Per Arne Godejord (alle tre nå tilknyttet HHN). De to sistnevnte
bidrar i Master i beredskap og kriseledelse med emnet Digital beredskap. Følgende publikasjon er et
direkte resultat av dette forskningssamarbeidet:
Godejord, Beata Joanna; González-Pérez, Alicia; Figueiredo, Mauro; Solmaz, Arif.
BREAKING FREE OF THE CLASSROOM: IMPLEMENTING DIGITAL MEDIA TO ENHANCE STUDENTS’ INVOLVEMENT
IN LEARNING
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MATHEMATICS. I: ICERI2016 Proceedings. 9th International Conference of Education, Research and Innovation.
Associated University Presses 2016 ISBN 9788461758951. s.4144-4150
NORD

Av nasjonale samarbeid er for eksempel følgende publikasjon et resultat av samarbeid med NTNU:
Sætren, Gunhild Birgitte; Hogenboom, Sandra; Laumann, Karin.
A study of a technological development process: Human factors—the forgotten factors?. Cognition, Technology
& Work 2016 ;Volum 18.(3) s.595-611
NORD NTNU

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. Handelshøgskolen har mye
internasjonalt samarbeid innen fagområdet, da beredksap og kriseledelse er et veldig relevant tema i
mange land for tida.

(studietilsynsforskriften § 2-3)

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall
studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.
Det er forventet å ta opp 50 studenter på Master i beredskap og kriseledelse høsten 2018. Dette er
et treårig deltidsprogram. Når programmet har gått noen år, forventer vi at det er ca. 120 studenter i
løp, da fordelt på 1. 2. og 3. året. En del studenter faller fra, og noen vil være forsinket i sine
studieløp, så det er et omtrentlig anslag.

Studieprogram
Master i beredskap og kriseledelse

Forventet antall
studenter første år
50

Forventet antall
studenter ved full drift
120

Da Nord universitet tidligere tilbudte Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse – erfaringsbasert,
var det helt tydelig at det var en etterspørsel for denne typen utdanning. Ved utlysning av
programmet i 2017, var det 89 førsteprioritetssøkere, ved utlysning i 2016 vår det 72. Det har
tidligere kun vært satt av 30 studieplasser på programmet, og ikke alle kvalifiserte søkere er gitt
tilbud om plass.
Fordi om programmet nå endres noe nå, forventer vi som tidligere beskrevet fortsatt god
etterspørsel. Handelshøgskolen har derfor valgt å øke antall studieplasser til 50. Tidligere har
utfordringen ligget i å skaffe nok veiledere med relevant kompetanse til masteroppgavene. Når
tematikken for programmet nå er dreid over på et område der HHN har god kompetanse, øker det
tilgangen på potensielle veiledere, og det er mulighet for å ta opp flere studenter.
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Fagmiljøet direkte tilknyttet Master i beredskap og kriseledelse og består av 13 personer. Av disse 13
er det kun to som ikke er førstekompetente. Det er stipendiat Hanne Stokvik, som forventes å
disputere i løpet av 2018, og rådgiver Hege Cristin Stenhammer. Sistnevnte skal bidra med praktisk
støtte i simulatorundervisningen. Hanne Stokvik skal bidra til undervisning i emnet Innføring i
endrings- og kriseledelse, sammen med Peer Jakob Svenkerud.
Vi mener fagmiljøet ut fra størrelse og sammensetning godt kan ivareta studentgruppen på ca. 50
studenter pr år. Fagmiljøet tilknyttet programmet utgjør 5,8 årsverk, som på sikt, når 120 studenter
er i løp, gir 0,05 årsverk per student. Deres kompetanse er beskrevet i vedlagte CV-er og dersom man
ser opp mot studiets egenart, er det også godt dekkende.
Tabell: Oppsummert oversikt over fagmiljøet tilknyttet Master i beredskap og kriseledelse
Ansatte som bidrar faglig

Stillingsbetegnelse

Ansettelsesforhold

Faglige
årsverk i
studiet

Undervisnings/veiledningsområde i studiet

Beata Godejord

Førsteamanuensis

Ikke H/ikke fast

0,65

Sentrale emner

Frode Soelberg

Førsteamanuensis

H/Fast

0,30

Støtteemner

Gisle Solvoll

Førsteamanuensis

H/Fast

0,25

Støtteemner

Gunhild Birgitte Sætren

Førsteamanuensis

Ikke H

0,65

Støtteemner

Hanne Stokvik

Stipendiat

H/Ikke fast

0,10

Støtteemner

Hege Cristin Stenhammer

Rådgiver

H/Ikke fast

0,10

Sentrale emner

Hin Hoarau Heemstra

Førsteamanuensis

H/Fast

0,25

Støtteemner

Jan-Oddvar Sørnes

Professor

H/Fast

0,60

Sentrale emner

Natalia Andreassen

Førsteamanuensis

H/Fast

0,75

Sentrale emner

Nyansatt - utlyst

Førsteamanuensis

H/Fast

0,65

Støtteemner

Odd Jarl Borch

Professor

H/Fast

0,55

Sentrale emner

Peer Jakob Svenkerud

Førsteamanuensis

Ikke H/ikke fast

0,30

Sentrale emner

Per Arne Godejord

Førstelektor

H/Fast

0,65

Sentrale emner

Sum totalt (årsverk)

5,8

Årsverkt sentrale deler

3,6

Årsverk førstekompetente innen sentrale deler

3,5

Prosent førstekompetente (fra antall)

85
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Prosent professorkompetanse (fra antall)

15

Prosent bidrag fra førstekompetente (årsverk)

97

Prosent årsverk hovedstilling ved Nord

93

Med sentrale emner menes de emnene som til sammen utgjøre de sentrale delene av programmet.
De øvrige emnene er definert som støtteemner. Hvilke emner som utgjør de sentrale delene av
programmet er beskrevet under punkt 4 i beskrivelsen av fagmiljøet.
I tillegg skal fagmiljøet være kompetansemessig stabilt. Som det framgår av tabellen over og av
vedlagt mer detaljert oversikt over fagmiljøet, har 10 av de 12 vitenskapelig ansatte fast stilling ved
Nord universitet. I tillegg kommer en rådgiver, Hege Cristin Stenhammer, som skal bistå med praktisk
støtte i simulatorundervisningen. Programmet baserer som ikke på innleie eller andre eksterne
krefter, men har røtter i et stabilt miljø ved Handelshøgskolen. Noen av utfordringene som lå i
tidligere Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse bunnet i et spredt fagmiljø, der langt fra alle
vitenskapelig ansatte tilhørte HHN. Det har derfor vært et helt bevisst fokus i omleggingen av
studieprogrammet at det skulle fundamenteres i et robust fagmiljø.
Hvordan fagmiljøet dekker emnene som inngår i programmet er tidligere beskrevet under punkt 2 for
krav til akkreditering av mastergrad, men gjentas her:
Førsteamanuensis Natalia Andreassen er programansvarlig for Master i beredskap og kriseledelse.
Hun har skrevet sin doktorgradsavhandling innen beredskap og hennes kompetanse er dermed svært
relevant som programansvarlig. Hun er emneansvarlig og skal undervise hoveddelen av
Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering og Beredskap og kriseledelse.
Professor Odd Jarl Borch har lang erfaring innen området og vil kunne bidra med mye kunnskap
innen fagområdet beredskap og kriseledelse. Beata Godejord og Per Arne Godejord har mye
kompetanse på det digitale feltet, og skal bidra med emnet Digital kompetanse. Peer Jakob
Svenkerud har nå i noen år undervist på emnet Strategisk mediehåndtering. Dette emnet inngikk
også i den forrige studieplanen, og er det eneste som er tatt med videre i sin helhet. Det er kun gjort
en mindre justering, ved at sosiale medier nå også er tatt med. Emnet har hele tiden fått gode
tilbakemelding som et relevant innsalg i programmet. Gunhild Birgitte Sætren har lang og relevant
erfaring ved arbeid med menneskelig faktorer, og skal undervise dette emnet. Førsteamanuensis
Frode Soelberg er opprinnelig utdannet lektor og skal sammen med professor Jan-Oddvar Sørnes
undervise i metode. Metodeemnet (ME303E Anvendt metode) er det samme emnet som undervises
på MBA-programmene ved HHN, og studentene vil ha felles undervisning. Soelberg og Sørnes har
god erfaring med å bruke dette emnet til å få studenter på erfaringsbaserte masterprogram til å
forberede seg på å skrive masteroppgaver. I tillegg bidrar som nevnt Hege Cristin Stenhammer med
teknisk støtte til simulatoren. Hin Hoarau Heemstra og Gisle Solvoll er noen av de vitenskapelig
ansatte, i tillegg til foreleserne på programmet, som vil kunne veilede masterstudenter.
Handelshøgskolen har flere vitenskapelig ansatte som kan bidra blant annet med veiledning av
masteroppgaver, dersom behov. I oversikten er i første omgang de mest relevante veilederne
inkludert. Det vil likevel flere som kunne vært inkludert, og det vil også kunne være tilfeller der
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studentene ønsker å skrive oppgaver i ytterkanten av sentrale deler av studiet. Da har HHN et bredt
spekter av vitenskapelig ansatte med solid veiledningskompetanse å ty til.

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
Fagmiljøet har variert utdanningsfaglig kompetanse. Det henvises til de enkeltes CV-er for detaljert
informasjon. Noen av foreleserne har universitetspedagogikk, andre har diverse kompetanse knyttet
til teknologi i undervisningen, noen har en hel lektorutdanning, mens andre ikke har formell
utdanningsfaglig kompetanse. Det er flere erfarne forelesere på programmet, som har tilegnet seg
praktiske kunnskaper på feltet i løpet av årene, som ikke nødvendigvis regnes med.
Universitetet har tidligere hatt, og vil også framover tilby et emne innen i universitetspedagogikk.
Ansatte ved handelshøgskolen vil på lik linje med andre ansatte ved HHN kunne søke om å delta på
dette. Per i dag er det ikke et tilbud tilgjengelig, men en arbeidsgruppe ble nedsatt av ledelsen ved
Nord universitet for utarbeidelse av et tilbud. Det foreligger nå en rapport, og det forventes at tilbud
om universitetspedagogikk også vil bli gitt i framtiden.
Handelshøgskolen har nå to opprykksprogram, med totalt 40 vitenskapelig ansatte i løp:
Professorskolen der det arbeides med å gi førsteamanuensiser grunnlaget til å kunne søke opprykk til
professor, og førstelektorskolen, der høgskole- og universitetslektorer gis et program for å fremme
opprykk til førstelektor. Av de vitenskapelig ansatte tilknyttet Master i beredskap og kriseledelse, er
følgende av de ansatte delaktige i programmet: Beata Godejord, Gisle Solvoll, Gunhild Birgitte
Sætren, Hin Hoarau Heemstra og Natalia Andreassen. Per Arne Godejord har nylig levert søknad om
opprykk til dosent. Det arbeides målrettet med å utvikle kompetansen til de vitenskapelig ansatte.
Universitetet har en god del digital kompetanse, både i IKT-avdeling og gjennom KOLT, som kommer
de vitenskapelig ansatte til gode. Det er laget flere nyttige ressurssider på intranettet, for eksempel
for Inspera, der det er tilgjengelig opplæringsvideoer og jevnlig tilbud om kurs. Fakultetet har egen
Canvas/Fronterkontakt, hvor de ansatte kan få hjelp ved behov. De vitenskapelig ansatte ved HHN
kurses og gis individuell opplæring ved behov for økt digital kompetanse. En del av foreleserne har
god digital kompetanse. Spesielt Beata Godejord og Per Arne Godejord er viktige bidrag til
programmet på dette området. De skal sammen undervise emnet Digital Beredskap og har begge
lang erfaring med digital læring. Emnet Strategisk mediehåndtering tar også for seg en del av dagens
utfordringer med en stadig mer digitalisert verden, ikke minst ved at sosiale medier er blitt et viktig
element. Peer Jakob Svenkerud, som foreleser emnet, har god kunnskap på dette området. På
valgemnet Mobilitet og teknologi berøres også tema som er relevante i denne sammenheng. I
skrivende stund er ikke kandidatene som innstilles til stillingen offentliggjort, men en forutsetning for
ansettelse er fagkunnskap på dette området. Ny ansatt vil være på plass i løpet av våren 2018, og da i
god tid før valgemnet tilbys første gang (høsten 2019).
Krav til relevant utdanningsfaglig kompetanse er nytt krav i den nye Studietilsynsforskriften. NOKUTs
veiledning definerer utdanningsfaglig kompetanse som UH-pedagogikk og didaktikk og inkluderer
også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. Nord universitet har et
institusjonelt ansvar for å sikre at alle som underviser har utdanningsfaglig kompetanse. Universitetog høgskolerådet (UHR) har egne retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse, og disse angir en
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rimelig norm for hva de fagansatte minimum må ha. Institusjonene skal også sikre at den
utdanningsfaglige kompetansen utvikles og holdes oppdatert. Forskriftens krav til utdanningsfaglig
kompetanse innfris ikke tilfredsstillende i dag ved Nord universitet. Dette er også en kjent
problemstilling for alle høyere utdanningsinstitusjoner.
Nord universitet har igangsatt eget arbeid med utdanningsfaglig kompetanse, som inkluderer 1) UHpedagogisk basiskurs, 2) pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med mye
undervisningserfaring og 3) meritteringsordning for fremragende undervisere.
Universitetspedagogikk er utviklet og vil bli gitt som tilbud systematisk fra 2018. System for
pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med mye undervisningserfaring vil bli
etablert i løpet av 2018. Det startes et arbeid med å utvikle meritteringsordninger for fremragende
undervisere, som skal implementeres i løpet av 2019. Digitale verktøy er deler av en stor mengde
med verktøy og alle tre pedagogiske kompetaneselementer vil inneholde opplæring og
dokumentasjon på bruk av pedagogiske digitale verktøy i undervisningen.

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
Dekan har det overordnede ansvaret ved et fakultet. Handelshøgskolen 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 HHN (UU-HHN). Utvalget består blant annet av alle studieprogramansvarlige ved fakultetet, som
er blitt forespurt av dekanatet. Utvalget vil kunne fatte vedtak som omhandler Master i beredskap og
kriseledelse, der gitt i utvalgets mandat, men da etter innspill fra studieprogramansvarlig. Hvert
studieprogram har en programansvarlig.
Ansvarsområdene til de programansvarlige ved HHN er beskrevet i vedlagte «Arbeidsoppgaver og
ansvar som studieprogramansvarlig». Denne ble utarbeidet i januar 2017, med utgangspunkt
rollebeskrivelsen gitt i Nord universitet sin kvalitetshåndbok. Følgende hovedpunkt er der gitt:
Studieprogramansvarlig
1. Har et helhetlig ansvar for at å sikre kvalitet og studieprogramdesign i studieprogrammene.
2. Ansvar for utarbeidelse av årlig studieprogramrapport iht. gjeldende mal, samt igangsetting av
studiekvalitetshevende tiltak og oppfølging av disse.
3. Skal kvalitetssikre hele studieløpet, herunder planlegging og utvikling av fag- og studieplaner og
gjennomføring av eksterne vurderingspanel.
4. Ansvar for at det gjennomføres semestervise dialogmøter med studentene på alle årstrinn.
5. Har ansvar for at utdanningsprogrammene har høy internasjonal kvalitet.
Førsteamanuensis Natalia Andreassen er studieprogramansvarlig for Master i beredskap og
kriseledelse. Som programansvarlig har Andreassen dermed definerte oppgaver som følges opp.
Andreassen har vært ansatt ved Handelshøgskolen siden 2014, og fast siden 2017. Stillingen ble lyst
ut for å styrke beredskapsmiljøet, og programansvaret var da også tiltenkt den som fikk tilbud om
stillingen. Andreassen har bedriftsøkonomi med fokus på beredskap. Hennes kompetanse er dermed
svært relevant i rollen som programansvarlig.
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(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder
følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
Vedlagt finnes en komplett oversikt over fagmiljøet som inngår i studieprogrammet. I tabellen under
punkt 1 på Fagmiljø, er det gitt en oppsummering av denne.
Stillingsandelen som benyttes til undervisning av et emne, er beregnet ved at det legges til grunn 33
timers arbeidsbelastning per studiepoeng. Ett emne på 7,5 sp vil da utgjøre 247,5 timer, som igjen
tilsvarer omtrent 15 % stilling. I praksis vil arbeidsbelastningen variere noe, både ut fra antall
studenter, undervisningsform, om emnet er nytt eller godt innkjørt etc. Et helt nøyaktig bilde er det
dermed utfordrende å gi, men vi mener tabellen gir en realistisk framstilling. I tillegg til undervisning
bidrar mange med veiledning på masteroppgave. Her er belastningen satt til 5%, men dette vil
naturligvis også variere fra år til år ut fra antall studenter per veileder. Programansvarlig er gitt 5 %.
Som tabellen med oversikt over fagmiljøet i punkt 1 viser er 93 % av årsverkene tilknyttet
studieprogrammet bidrag fra ansatte med hovedstilling ved Nord universitet. Kravet om minimum 50
% er dermed oppfylt.
For å oppfylle kravet om førstestillingskompetanse i sentrale deler av studietilbudet, må de sentrale
delene først defineres.
Studiemodellen til Master i beredskap og kriseledelse ser slik ut (emner som inngår i de sentrale
delene er understreket):
Figur: Studiemodell Master i beredskap og kriseledelse, med sentrale deler understreket
1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Innføring i endrings- og
kriseledelse
(7,5)

Strategisk
mediehåndterin
g
(7,5)

Valgemne 1 Mobilitet og
teknologi
(7,5)

Digital
beredskap
(7,5)

Beredskapsorganisasjo
ner og krisehåndtering
(7,5)

Beredskap og
kriseledelse
(7,5)

Valgemne 2 Menneskelig
e faktorer
(7,5)

Anvendt
metode
(7,5)

5.
6.
semester semester

Masteroppgave
(30)

Følgende emner er definert som sentrale deler:
o Innføring i endrings- og kriseledelse
o Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering
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o Strategisk mediehåndtering
o Beredskap og kriseledelse
o Digital beredskap
Vi har valgt de sentrale delene ut fra hvilke obligatoriske emner som er innen beredskap og
kriseledelse. Valgemnene inkluderes ikke, heller ikke metodeemnet. Masteroppgaven holdes
utenfor, på tross av at dette naturligvis også er et viktig element. Om man hadde valgt å inkludere
den i de sentrale delene eller ikke, oppfyller programmet kravene gitt i Studietilsynsforskriften.
Handelshøgskolen har dermed valgt å definere sentrale deler ut fra hva vi anser som
kjerneelementer i studieprogrammet, og beregningene er gjort derifra.
Det er kun to personer tilknyttet programmet som ikke har førstestillingskompetanse: Hanne Stokvik
er stipendiat og forventes å disputere i løpet av 2018. Hun skal være emneansvarlig for Innføring i
endrings- og kriseledelse. Peer Jakob Svenkerud, som er førsteamanuensis vil bidra inn i samme
emne, slik at førstestillingskompetansekravet er sikret også her. Hege Cristin Stenhammer er
rådgiver, og skal gi praktisk undervisningsstøtte når simulatoren skal brukes. Alle emnene der hun vil
komme til å bidra, er det emneansvarlig/foreleser med førstekompetanse. Utover disse to har alle
ansatte som underviser på programmet førstekompetanse. Dersom man kun ser på de sentrale
delene, vil følgende være involvert:
Førsteamanuensis Beata Godejord
Stipendiat Hanne Stokvik
Professor Jan-Oddvar Sørnes
Førsteamanuensis Natalia Andreassen
Professor Odd Jarl Borch
Førsteamanuensis Peer Jakob Svenkerud
Førstelektor Per Arne Godejord
I tillegg kommer rådgiver Hege Cristin Stenhammer, som vil bidra med simulatorstøtte i de emnene
der denne benyttes.
Kravet om førstestillingskompetanse i programmets sentrale deler er dermed godt dekket.

a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst
20 prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
Utgår, da dette er et masterprogram.

b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet
bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med
professor- eller dosentkompetanse.
Av de 13 personene i fagmiljøet tilknyttet programmet, har 11 førstekompetanse, noe som tilsvarer
85 % (se oversikt over fagmiljø vedlagt og rett under punkt 1). Kravet om minimum 50 %
førstestillingskompetanse er dermed innfridd. To av de 13 personene tilknyttet studiet har
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professorkompetanse. Disse utgjør da 15 % av fagstaben. Professor Odd Jarl Borch har spesielt
relevant kompetanse, da hans forskning i stor grad fokuserer på beredskapsfeltet. Professor Jan
Oddvar Sørnes er emneasnvarlig og underviser på Anvendt Metode, i tillegg til at han bidrar noe på
Strategisk mediehåndtering.

(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater
med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
Fagmiljøet tilknyttet Master i beredskap og kriseledelse driver aktivt forskning og faglig
utviklingsarbeid. Av de 13 personene tilknyttet programmet har 11 førstestillingskompetanse, og har
avsatt tid til forskning og utvikling som del av stillingen. Hoveddelen av fagmiljøet driver dermed
aktivt med forskning.
Vedlagt finnes en komplett oversikt over publikasjonene til fagmiljøet de siste fem årene. Totalt er
det 36 publikasjoner de siste fem årene (hentet fra 2013 til 2017, kun poenggivende, fra Cristin), og
da er nok ikke alle fra 2017 med. Publikasjonene skal være av god kvalitet. Dette er sikret ved at kun
de poenggivende er inkludert. Om en forsker har valgt å skrive en kronikk i en dagsavis, er dette
dermed ikke på listen. Det betyr ikke at ikke kronikker og tilsvarende er viktig for formidlingen, men i
denne sammenhengen er publikasjonslisten altså kvalitetssikret ved at kun poenggivende
publikasjoner er tatt med. Dette forkorter naturligvis listen betraktelig, men den er likevel av et
betydelig omfang, og det gjør den også sammenlignbar.
For at publikasjonen skal gi uttelling i form av publikasjonspoeng, må den være utgitt i en kanal
(tidsskrift eller forlag) som er godkjent i publikasjonssystemet. Norsk samfunnsvitenskapelig
datatjeneste (NSD) har ansvar for registeret over autoriserte publiseringskanaler (tidsskrifter, serier
og forlag). Dette er utgangspunktet for vitenskapelige publiseringer som gir uttelling i
finansieringssystemet.
Publikasjonene er i stor grad relevante for programmets innhold, og en betydelig andel av
publikasjonene er svært spesifikke for fagområdet. Eksempler på svært relevante publikasjoner er
noen av de nyere av Professor Odd Jarl Borch og Førsteamanuensis Natalia Andreassen:
Marchenko, Nataliya; Borch, Odd Jarl; Markov, Sergey V; Andreassen, Natalia.
Maritime safety in the high north - Risk and preparedness. ISOPE - International Offshore and Polar
Engineering Conference. Proceedings 2016 ;Volum 2016-January. s.1233-1240 NORD UNIS
Borch, Odd Jarl; Andreassen, Natalia Joint-Task Force Management in Cross-Border Emergency
Response. Managerial Roles and Structuring Mechanisms in High Complexity-High Volatility
Environments. CRC Press 2015 (978-1-138-02857-9), p. 217-224
Øvrige eksempler er gitt under punkt 3 om krav til akkreditering av mastergrader. Fagmiljøet har
mye internasjonalt samarbeid, som resluterer i forskning som er relevant for mange land.
Prosjektene knyttet til MARPART (Maritim beredskap og flernasjonalt parternskap i norområdene) er
spesielt relevante for dette programmet. MARPART er ledet av Odd Jarl Borch ved
Handelshøgskolen, Nord universitet, som også er anvarlig enhet. MARPART-prosjektene har resultert
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i en rekke publikasjoner, og er ytterligere beskrevet under neste punkt, om aktiv deltagelse i
nettverk.
Et nytt prosjektet er «MAREC- Inter-organisatorisk koordinering av storskala redningsaksjoner i
komplekse omgivelser» og fokuserer på koordineringsutfordringer knyttet til store redningsaksjoner
på sjø og land. Blant de største utfordringene i slike operasjoner er samhandling mellom personell og
bruk av utstyr fra mange forskjellige bedrifter, offentlige institusjoner og organisasjoner, inkludertt
frivillige grupper. I prosjektet analyseres også ulike alternativer hva angår kompetanseutvikling for
innsatsledere på ulike nivå, blant annet knyttet til roller og ansvarsfordeling, organisering og
informasjonsflyt. Professor Odd Jarl Borch er prosjektleder på dette prosjektet. Førsteamanuensis
Natalia Andreassen bidrar til både MARPART- og MARTEC-prosjektene som forsker.

(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.
Under er en oppsummering av nettverkene til de ulike vitenskapelig ansatte tilknyttet Master i
beredskap og kriseledelse.
Tabell: Oversikt over nettverk for vitenskapelig ansatte tilknyttet Master i beredskap og kriseledelse
Ansatt tilknyttet programmet
Beata Godejord

Nettverk




Medlem av faggruppe marked, organisasjon og ledelse, 2016 –
Handelshøyskolen Nord
Medlem av International Scientific Advisory Board - EduLearn
/International Academy of Technology, Development and Technology,
2017 – d.d.
Koordinator og hovedforsker i EU/Erasmus+ prosjekt MILAGE (læring
med mobil teknologi), 2015-2018, Deltakerland: Portugal, Spania, Tyrkia
og Norge
Medlem internasjonal forskningsgruppe ICTinED, 2012 – 2017,
Deltakerland: Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn og Norge
Medlem nasjonal forskningsgruppe: IKT, Spill og Læring, 2016 – d.d.,
Nord universitet
Medlem av NTNU ExcITED Centre for Excellence in IT Education, 2016 –
d.d.
Medlem internasjonal forskningsgruppe Getting Involved, 2006/07 –
2008, Deltakerland: Norge og Polen
Faggruppen Marked, Organisasjon og Ledelse



University of Texas, at Austin

Gisle Solvoll



Forskningsgruppe i logistikk og transport (FILT)

Gunhild Birgitte Sætren




HHN Økonomisk analyse og regnskap
HFC-forum (human factors in control) som er et internasjonalt forum
med møter to ganger årlig.
Nettverk for transportsikkerhet som er et nasjonalt nettverk med fokus
på transportsikkerhet i flere sektorer.
Research group for Safety and Human Factors ved Psykologisk institutt
for NTNU








Frode Soelberg




Hanne Stokvik



Faggruppe trafikkfag ved HHN




Engage
Faggruppe HHN innovasjon og entreprenørskap
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Hege Cristin Stenhammer

Hin Hoarau Heemstra

Jan-Oddvar Sørnes








MCN – Maritim Campus North
MARKOM
Arena Beredskap
Nettverk for kvinnelige forskere innen økonomiske og administrative fag
Maritim 21
Faggruppe HHN Marked, organisasjon og Ledelse



Deltager i Nord-Norsk Nettverket i organisasjon og ledelse

Internasjonale:
 Organizational learning, knowledge and capabilities
 Scandinavian network for tourism and hospitality
 Critical tourism studies network
 European group for organizational studies
 Faggruppe HHN Marked, organisasjon og Ledelse


University of Texas at Austin.

Natalia Andreassen





Odd Jarl Borch



University of Colorado, Boulder.
Faggruppe HHN Marked Organisasjon og Ledelse
Konsortium «Marpart» (Norge, Russland, Island, Grøland (Danmark), og
Sverige)
Tett samarbeid med beredskapsaktører

Peer Jakob Svenkerud

Per Arne Godejord



Leder av internasjonalt nettverk innen Arctic Safety and Security med 22
universitet og forskningsinstitutt som deltakere, MARPART



Medlem av europeisk simulatornettverk innenfor simulatorstøttet
undervisning
Leder, Revisjonsutvalget, Helse Sør-Øst (2014-).
Styremedlem, Helse Sør-Øst RHF (2014-).
Styreleder, Elverum Energi (2012-).
Styreleder, Lundgaard AS (2013-).
Styreleder, Stiftelsen Blaarud (Stiftelse for psykisk syk ungdom) (20032013).
Styreleder, Elverum Golfklubb (2011-2013).
Styremedlem, Ridderrennet (2012-2014).
Styremedlem, Høgskolen i Hedmark (2001-2007).
Styremedlem, Vikinglauget (2003-2008).
Medlem, Harvard Business School Alumni Association (2001-).
Kommunestyremedlem i Elverum for Høyre (2015-).
Medlem, Elverum Rotary Club.
Medlem i Høyre
Medlem av faggruppe marked, organisasjon og ledelse, 2016 – ,
Handelshøyskolen Nord
Medlem av forskergruppen innen Beredskapsledelse/Marpart, 2017 –,
Handelshøyskolen Nord
Medlem internasjonal forskningsgruppe MILAGE, 2015-2018,
Deltakerland: Portugal, Spania, Tyrkia og Norge
Medlem internasjonal forskningsgruppe ICTinED, 2012 – 2017,
Deltakerland: Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn og Norge
Medlem nasjonal forskningsgruppe: IKT, Spill og Læring, 2016 – d.d.,
Nord universitet
Medlem internasjonal forskningsgruppe Getting Involved, 2006/07 –
2008, Deltakerland: Norge og Polen





















Alle vitenskapelig ansatte ved HHN er tilknyttet en av fire faggrupper:


Faggruppe økonomisk analyse og regnskap
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Faggruppe innovasjon og entreprenørskap



Faggruppe marked, organisasjon og ledelse



Faggruppe trafikk

En beskrivelse av de ulike faggruppene er gitt i eget vedlegg. Hver ansatt har dermed allerede et
nasjonalt nettverk i sin egen faggruppe, og gjerne i flere faggrupper ved fakultetet, ved samarbeid på
tvers av miljøene. Faggruppene holder jevnlige møter med varierende tematikk. De skal ivareta både
forskning, undervisning og formidling innenfor sitt fagområdet. I tillegg er det en del
forskningsgrupper. Medlemmene av disse er ofte innen samme faggruppe, men ikke alltid. Noen av
forksningsgruppene har medlemmer på tvers av faggruppene.
I tillegg har de fleste ansatte et variert nettverk utenfor Nord, som beskrevet i vedlagte CV-er og i
oversikten over. Eksempler som kan nevnes er EU-prosjektet MILAGE (læring med mobil teknologi),
ExcITED Centre for Excellence in IT Education, HFC-forum (human factors in control), MARCOM,
Arena Beredskap, Arctic Safety and Security og Marpart.
Fagmiljøet deltar i de ulike nettverkene på forskjellige måter. De kan være medlemmer av etablerte
nettverk som Beata Godejord er av International Scientific Advisory Board Odd Jarl Borch er av
europeisk simulatornettverk innenfor simulatorstøttet undervisning og Natalia Andreassen av
MARPART (Maritime Preparedness and International Partnership in the High North). Noen har mer
formelle roller, som Peer Jakob Svenkerud som er styremedlem i styret til Helse Sør-Øst og Odd Jarl
Borch som er leder av internasjonalt nettverk innen Arctic Safety and Security. Andre har mye
samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner, som er tilfellet for både Frode Soelberg og JanOddvar Sørnes, som begge har sterke bånd til University of Texas at Austin (UTA). De har over lengre
tid hatt et forskningssamarbeid med Larry Brown ved UTA , som blant annet har resultert I
bokutgivelse, og bidrag på undervisning på emner på doktorgradsnivå.
Nettverkene er særdeles relevante, da mange av dem går direkte på kjerneområdet i Master i
beredskap og kriseledelse. Samarbeidet kommer studentene til nytte både ved at de vitenskapelig
ansatte holder seg oppdatert på nyeste utvikling i samfunnet, og utfordringer innen
beredskapsområdet. De kan benytte relevante situasjoner i undervisningen og konkrete eksempler
ved casearbeid. Nettverkene er også svært relevante for å knytte kontakter for forskningsarbeid.
Nordområdesenteret ved HHN er også et relevant nettverkt for de ansatte ved HHN. Det fokuserer
på å bistå bedrifter, organisasjoner og offentlige institusjoner for å øke både bevissthet og
engasjement i nordområdene, da også med beredskap som fokusområde. Det er flere
forskningsprosjekter knyttet beredskap og kriseledelse som foregår ved Nordområdesenteret. Blant
annet Marpart og Marpart-2. Marpart-konsortiet (Maritim beredskap og flernasjonalt parternskap i
norområdene) som ledes av professor Odd Jarl Borch ved HHN har gjort store innsats i
utviklingsarbeid innen beredskap og sikkerhet. Utenriksdepartementet står for finansieringen, i
tillegg til Nordland fylkeskommune og partneruniversitetene. Følgende er prosjektpartnere:






High North Center at Nord University Business School (Norway)
Norwegian Defense University College (Norway)
Norwegian Police University College (Norway)
UIT-the Arctic University of Norway (Norway)
University Center in Svalbard (Norway)
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University of Greenland (Greenland)
University of Iceland (Iceland)
Northern (Arctic) Federal University (Russia)
Murmansk State Technical University (Russia).

Oversikten viser at fagmiljøet samarbeider bredt både nasjonalt og internasjonalt, og vi mener at
kravet om relevant nettverk er godt dokumentert.
Nord university deltar også i UArctic nettverk. Det er etablert et tematisk nettverk for Arktisk
sikkerhet («Arctic Safety and Security») under UArctic netverk, en paraplyorganisasjon bestående av
160 universiteter og forskningsinstitusjoner. Det tematiske nettverket for arktisk sikkerhet omfatter
22 institusjoner og fokuserer på risiko for operasjoner i arktiske omgivelser og tiltak å forebygge
uønskede hendelser og kriser.

(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 noe obligatorisk praksis i studieprogrammet.
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Tabell NKR vs læringsutbytte program – Master i beredskap og kriseledelse

Læringsutbytte nivå 7 NKR

KUNNSKAP

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

Læringsutbyttebeskrivelse programnivå Master i beredskap og kriseledelse
Kandidatene vil få
Kandidatene vil få avansert
Kandidatene vil få
inngående kunnskap kunnskap om hvordan
avansert kunnskap om
strategisk
hvordan offentlig og privat om teoriene innen
kompetanseutviklings arbeid
beredskap er organisert og beredskap og
kriseledelse.
kan planlegges for å fremme
spesialisert innsikt i
organisasjonens kompetanse
kritiske faktorer som
i krisehåndtering
påvirker beredskap og
kriseledelse i
organisasjoner.

V

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.

Kandidatene vil få
anvendt kunnskap i
strategisk
kommunikasjon både
når det gjelder
mediehåndtering og
støtte av digital
teknologi

V
V

V
V

V

V
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FERDIGHETER

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 utviklings- arbeid på
en selvstendig måte
kan analysere og forholde seg kritisk til ulike
informasjons- kilder og anvende disse til å
strukturere og formulere faglige resonnementer

Kandidatene vil kunne
analysere eksisterende
teorier, metoder og
prinsipper i beredskap og
kriseledelse og omsette
kunnskapen til praktisk
beredskapsarbeid og
utvikling i egne
organisasjoner

Kandidatene vil
Kandidatene vil kunne
kunne kritisk
jobbe med strategisk
reflektere over
kompetanseutviklingsarbeid
organisasjoners
beredskapsstrategier

Kandidatene vil
kunne analysere
forskningsproblemer
innen beredskap og
kriseledelse og
gjennomføre et
selvstendig
forskningsprosjekt
under veiledning og i
tråd med gjeldende
forskningsetiske
normer

V
V

V

V

V

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

V
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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

Kandidatene vil kunne
analysere relevant
forskningsbasert
kunnskap om ledelse på
strategisk, operasjonelt
og taktisk nivå i
beredskapsorganisasjoner

Kandidatene vil
kunne analysere
relevante fag- og
forskningsproblemer
knyttet til
innsatsledelse i ulike
miljøer

Kandidatene vil kunne
diskutere faglige emner
basert på erfaring fra egen
praksis

Kandidatene vil
kunne tilegne seg
kunnskap knyttet til
kompetanseutvikling
innen beredskap og
kriseledelse og
formidle dette innen
egne organisasjoner

Kandidatene vil
kunne bidra til
utvikling av et
mer innovativt
krise- og
beredskapssystem

V

V

V

V

V

V

V
V

V
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Sammenheng studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse (LUB) og emnenes LUB
LUB studieprogram
Kunnskap:
Kandidatene har avansert
kunnskap om hvordan
offentlig og privat beredskap
er organisert og spesialisert
innsikt i kritiske faktorer som
påvirker beredskap og
kriseledelse i organisasjoner.
Kandidatene har inngående
kunnskap om teoriene innen
beredskap og kriseledelse.
Kandidatene har avansert
kunnskap om hvordan
strategisk
kompetanseutviklingsarbeid
kan planlegges for å fremme
organisasjonens kompetanse
i krisehåndtering
Kandidatene har anvendt
kunnskap i strategisk
kommunikasjon både når
det gjelder mediehåndtering
og støtte av digital teknologi

Innføring i
endrings- og
kriseledelse

Beredskapsorganisasjoner og
krisehåndtering

X

X

X

X

Strategisk
mediehåndtering

Beredskap og
kriseledelse

Digital
beredskap

Anvendt
metode

Masteroppgave

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Ferdigheter:
Kandidatene kan analysere
eksisterende teorier,
metoder og prinsipper i
beredskap og kriseledelse og
omsette kunnskapen til
praktisk beredskapsarbeid
og utvikling i egne
organisasjoner

X

X

X

X

X

Kandidatene kan kritisk
reflektere over
organisasjoners
beredskapsstrategier

X

X

X

X

X

Kandidatene kan jobbe med
strategisk
kompetanseutviklingsarbeid

X

X

X

Kandidatene kan analysere
forskningsproblemer innen
beredskap og kriseledelse og
gjennomføre et selvstendig
forskningsprosjekt under
veiledning og i tråd med
gjeldende forskningsetiske
normer
Generell kompetanse:
Kandidatene kan analysere
relevant forskningsbasert
kunnskap om ledelse på
strategisk, operasjonelt og

X

X

X

X

X

X

X

X
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taktisk nivå i
beredskapsorganisasjoner
Kandidatene kan analysere
relevante fag- og
forskningsproblemer knyttet
til innsatsledelse i ulike
miljøer
Kandidatene kan diskutere
faglige emner basert på
erfaring fra egen praksis
Kandidatene kan tilegne seg
kunnskap knyttet til
kompetanseutvikling innen
beredskap og kriseledelse og
formidle dette innen egne
organisasjoner
Kandidatene kan bidra til
utvikling av et mer innovativt
krise- og beredskapssystem

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Master i beredskap og kriseledelse
Ansatte som bidrar
faglig

Emne

Stillingsbetegnelse

Ansettelsesforhold

Faglige årsverk i studiet

Digital beredskap, Masteroppgave
Anvendt metode, Masteroppgave
Masteroppgave

Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

H/Fast
H/Fast
H/Fast

0,65
0,30
0,25

0,20
0,10
0,05

0,45 0,00 Sentrale emner
0,20 0,00 Støtteemner
0,20 0,00 Støtteemner

Human Factors, Masteroppgave
Innføring i endrings- og kriseledelse

Førsteamanuensis
Stipendiat

H/Fast
H/Ikke fast

0,65
0,10

0,20
0,10

0,45 0,00 Støtteemner
0,00 0,00 Sentrale emner

Simulatorstøtte i ulike emner

Rådgiver

H/Ikke fast

0,05

0,00

0,00 0,10 Sentrale emner

Masteroppgave
Førsteamanuensis
Anvendt metode, Strategisk mediehåndtering,
Masteroppgave
Professor
Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering,
Beredskap og kriseledelse, Masteroppgave
Førsteamanuensis

H/Fast

0,25

0,05

0,20 0,00 Støtteemner

H/Fast

0,60

0,15

0,45 0,00 Sentrale emner

H/Fast

0,75

0,25

0,45 0,05 Sentrale emner

Mobilitet og teknologi, Masteroppgave
Førsteamanuensis
Beredskapsorganisasjoner og krisehåndtering,
Masteroppgave
Professor

H/Fast

0,65

0,20

0,45 0,00 Støtteemner

H/Fast

0,55

0,10

0,45 0,00 Sentrale emner

Strategisk mediehåndtering, Masteroppgave

Førsteamanuensis

Ikke H/ikke fast

0,30

0,30

0,00 0,00 Sentrale emner

Digital beredskap, Masteroppgave

Førstelektor

H/Fast

0,65

0,20

0,45 0,00 Sentrale emner

Total

Beata Godejord
Frode Soelberg
Gisle Solvoll
Gunhild Birgitte
Sætren
Hanne Stokvik
Hege Cristin
Stenhammer
Hin Hoarau
Heemstra
Jan-Oddvar
Sørnes
Natalia
Andreassen
Nyansatt - i
tilsetting
Odd Jarl Borch
Peer Jakob
Svenkerud
Per Arne
Godejord
Sum totalt (årsverk)

Undervisnings/veilednings- område i
studiet

5,8

U&V

FoU/KU

Annet
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Årsverkt sentrale
deler

3,6

Årsverk førstekompetente innen sentrale deler

3,5

Prosent førstekompetente (fra antall)
Prosent professorkompetanse (fra antall)

85
15,38

Prosent bidrag fra førstekompetene (årsverkt)

97

Prosent årsverk hovedstilling ved Nord

93

For vit.ans som forsker innen kjerneområdet regnskap/revisjon er 45 % forskningbidrag lagt inn. For vit.ans. som forsker utenfor kjerneområdet er denne nedjustert mot
relevant.
Emner er gitt 15 5 (7,5 sp), masteroppgaveveiledning 5 % og studieporgramansvarlig 5 %
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Generelt om studiet
Type studium (kryss av)
o Bachelorgradsstudium
o Høyskolekandidatstudium
x

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

x

Videreutdanning
o Mastergradsstudium

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
campus-/stedbasert studium
x
o samlingsbasert studium
o desentralisert studium ved annet studiested, oppgi
studiested:
o nettstudium
o nettstudium med samlinger

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
heltidsstudium
x
o deltidsstudium
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Innledende del
Rektor ved Nord universitet har den 29. desember 2016 vedtatt (17/03574-6) plan for
reakkreditering i 2017, hvor både Årsstudium i musikk og Bachelor i musikk,
faglærerutdanning, inngår. I tråd med denne planen søkes det herved om godkjenning av
studieplan for Årsstudium i musikk (reakkreditering).

PRESENTASJON AV NORD UNIVERSITET.
Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det tas årlig opp
studenter til mer enn 180 studier innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag.
Nord universitet har rundt 1200 ansatte og 12 000 studenter fordelt på studiestedene
Stokmarknes, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og
Stjørdal. Med nærhet til samfunns- og arbeidsliv skal Nord universitet bidra til å løse
regionale, nasjonale og globale utfordringer. Nord universitets overordnede fagprofil er: Blå
og grønn vekst; Innovasjon og entreprenørskap; Velferd, helse og oppvekst. Studier som skal
inngå i porteføljen skal vurderes i forhold til dette. Det skal også synliggjøres hvordan vi
ivaretar universitetets nasjonale ansvar for sørsamisk/lulesamisk språk/kultur.
Nord universitet ble dannet 01.01.2016 gjennom en sammenslåing av Universitetet i
Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag, etter vedtak om fusjonering i
statsråd 09.10.20152. Vedtaket er basert på Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for
kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren, hvor målet med en
strukturreform er å skape universiteter og høyskoler med høy kvalitet i utdanning og
forskning, samt robuste fagmiljøer.
Nord universitet strekker seg fra Stjørdal i sør til Stokmarknes i nord, og må jobbe for å skape
helhet i studietilbudene selv om avstandene er store. Det positive med en flercampus-modell
er at Nord universitet er tett på det arbeids- og næringslivet vi er en del av. Nærhet og
samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonen Nord universitet og samfunns- og arbeidslivet kan
skape vekst og nye arbeidsplasser gjennom utdanning av kompetent arbeidskraft og ledere, og
gjennom forskning.
Presentasjon av fakultetet hvor studiet er tilknyttet: Fakultet for lærerutdanning og kunst og
kulturfag
Nord universitetet er Norges tredje største lærerutdanningsinstitusjon og har fire etablerte
ph.d.-utdanninger. Institusjonen har internasjonalt orienterte fagmiljø med etablerte
fellesgrader og forskningssamarbeid med kunnskapsinstitusjoner blant annet i Tyskland,
Russland, Ukraina og Slovakia.
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag skal blant annet bidra til å sikre tilgang til
kvalifiserte lærere regionalt og nasjonalt, og bidra til forskningsbasert utvikling av læreryrket.
Fakultetet vil ha rundt 3500 registrerte studenter og 287 ansatte inklusiv midlertidig ansatte
og fast ansatte i små stillingsbrøker.
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Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag ivaretar forskning og utdanning innen
utdanninger til grunnskolelærer, barnehagelærer, faglærer i musikk, praktisk-pedagogisk
utdanning, skuespillerutdanning, mastergrad i kroppsøving, og andre fagtilbud som for
eksempel årsstudier tilknyttet studieområdene. Nord Universitets nasjonale ansvar for
sørsamisk språk og kultur ivaretas av denne avdelingen.
Årsstudium i musikk sin plass i vår institusjon, samt musikk-fagets plass i samfunnet velger
vi å beskrive slik:
Studiets kjerneområde ligger i skjæringspunktet mellom utøvende og pedagogisk
musikkompetanse. Mange lokalsamfunn trenger ressurspersoner som er i stand til å
fylle mange roller innen musikklivet, og det er i dette arbeidsmarkedet vi ser vårt
samfunnsoppdrag.
Slik det kommer frem i Nord universitets strategi – 20201, har institusjonen som mål å ivareta
sin plass i UH-sektoren og sitt samfunnsansvar gjennom å bygge anerkjente fagmiljøer innen
de profesjons- og tema-/disiplinfag der det har definert sin styrke. Musikkmiljøet ved Nord
universitet har gjennom mange år utvidet staben, hevet det faglige nivået, og drevet
oppsøkende rekrutteringsvirksomhet. Resultatet er en studentmasse som er stabil både i faglig
nivå og i størrelse. Musikkfaget er pr i dag representert innen grunnskolelærerutdanning,
barnehagelærerutdanning, som treårig bachelorstudium (faglærerutdanning) og to masterløp,
samt ulike videreutdanningstilbud.

Begrunnelse for hvorfor det fortsatt er viktig at dette studiet tilbys.
Vår argumentasjon for å styrke og beholde Årsstudium i musikk, kan knyttes til flere nivå og
områder:
Grunnstudium i musikk:


Årsstudium i musikk, vil kunne være et godt tilbud for de som ønsker å jobbe med
musikkutøvelse og musikkpedagogikk på et grunnleggende plan, enten de tenker seg
et fremtidig yrke innen musikk, eller ender opp med musikk som «hobby».

Videre- og etterutdanning i musikk (EVU):


Et årsstudium i musikk, kan gi verdifull videre- eller etterutdanning for musikklærere
som allerede jobber som musikklærere i skoleverket, men som enten mangler formell
kompetanse i faget eller ønsker å styrke sin kompetanse.

1

https://norduniversitet.sharepoint.com/Organisasjon/virksomhetsstyring/Documents/Nord%20universitet%20
_%20Strategi%202020.pdf
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Grunnskolelærerutdanning, mastergrad:
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn:




Årsstudium i musikk, kan naturlig innpasses i 3. studieår til denne utdanninga. Dette
kvalifiserer sammen med PEL for videre mastergradsstudier i musikk ved Nord
universitet. Det kan tenkes at masterutdanninga kan innpasses i den ordinære
utdanningsplanen til disse studentene.
Musikk 1, 30 stp., kan velges som fag 4 - høstsemester 3. studieår.

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn:


Musikk 1, 30stp., kan velges som fag 3 - høstsemester 3. studieår.

Grunnskolelærer -4.årig:


Årsstudium i musikk, kan i sin helhet innpasset i utdanninga i 4. studieår. Det kan
være mer aktuelt for en del studenter å ta 30 stp. framfor 60 stp.

NB: Ettersom nåværende 4-årig GLU-modell fases ut i løpet av de nærmeste årene, vil ikke
GLU-studenter være en «primær» rekrutteringsgruppe framover.

Faglærerstudium, Bachelor, 3.årig:


Ved fullført Årsstudium i musikk (60stp) kvalifiserer det for videre løp i vår
Faglærerutdanning i musikk, Bachelor. (Men da må altså studentene gjennom en
opptaksprøve som må godkjennes først. Opptaksprøven består av både prøvespill på
instrument, en musikkteoretisk test, samt et intervju).

Markedet og «samfunnsbehovet» for musikk
Det stilles pr i dag ikke krav til formell kompetanse i de estetiske fagene for lærere i
grunnskolen, til tross for læreplaner med høye kompetansemål. Kompetanseprofil i
grunnskolen 2013/2014 (Lagerstrøm, 2014, se nedenfor) viser at lærere i grunnskolen ofte har
lav kompetanse i form av studiepoeng i disse fagene.
I arbeidet med denne reakkrediteringa har fagmiljøet på musikk også forsøkt å se Årsstudium
i musikk og Musikk faglærer 1. år i en tettere sammenheng, enn slik studiene har vært
organisert tidligere.
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Tidligere har faglærerutdanninga rekruttert mange søkere fra årsstudiet. Disse har måttet ta
hele 1. året på faglærerutdanninga, selv om årsstudiet har hatt mange overlappende
læringsutbytter og innholdsmessig hatt store likheter med 1.året. For studentene som har tatt
årsstudiet har dette vært «ufordelaktig» i og med at de har måttet bruke 4 år på et 3-årig
bachelorstudium.
Samfunnsbehovet er stort for å imøtekomme et marked som trenger kompetente
musikklærere/utøvere. Ettersom ca 1/3 av dagens musikklærere er uten musikkutdanning
(Lagerstrøm, 2014), vil derfor også et ettårig musikkstudium være av stor skolefaglig - og
samfunnsmessig verdi.
Tabell 1: Kompetanseprofil i grunnskolen

Figur 7.3 Antall studiepoeng eller tilsvarende blant lærere som underviser i faget på mellomtrinnet, Lagerstrøm 2014

(Meld. St. 28 (2015-2016), s. 73)

I Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – fordypning – forståelse (Kunnskapsdepartementet, 2016)
foreslår kunnskapsministeren å stille strengere kompetansekrav til nye lærere og peker særlig
på praktiske og estetiske fag i denne sammenhengen:
Departementet merker seg at det er særlig i fag som i dag ikke har kompetansekrav, som de
praktiske og estetiske fagene, at det er størst andel lærere som ikke har faglig fordypning. Det
er grundig dokumentert i forskning at lærernes fagkunnskap har betydning for elevenes
læringsutbytte. Lærere som er faglig trygge er mindre bundet til faste opplegg og metoder og
kan variere og videreutvikle egen undervisning. Det er for eksempel dokumentert at det viktig
at lærere behersker de praktiske ferdighetene elevene forventes å utvikle. Departementet vil
derfor vurdere om det for nye lærere, i flere fag enn i dag, skal innføres kompetansekrav for å
undervise i grunnskolen.
(Meld. St. 28 (2015-2016), s. 74)
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Verken Musikernes Fellesorganisasjon, Norsk Kulturskoleråd, Utdanningsdirektoratet eller
Statistisk Sentralbyrå har kunnet forevise nøyaktige tall for hvor mange lærere og ledere som
til daglig virker innen musikkfeltet, men tall på nasjonalt nivå viser pr november 2013, at:
● det finnes 49 videregående skoler med musikklinjer
● 36 folkehøgskoler har tilbud innen musikk
● 430 kommuner har opprettet kulturskoletilbud, iblant i interkommunale løsninger (i
skoleåret 2011-12 innebar dette 110 432 elever)
● det etterspørres ca. 200 nye korps- og kordirigenter i Norge hvert år2
● det stadig etableres private kulturskoler, primært i byene
Det er dessuten vanlig med enkeltmannsforetak og annen entreprenørvirksomhet i forbindelse
med egen utøvelse (i tillegg til undervisning og ledelse), noe som ofte er en forutsetning for
utvikling av den faglige virksomheten for øvrig, skal vi tro Kulturskoleutvalgets rapport fra
2010:
"Kunst- og kulturbasert kompetanse som kreativitet, evne til omstilling og nyskaping er
forutsetninger for innovasjon og konkurranseevne i arbeids- og næringsliv.
Kulturnæringene er i en voldsom utvikling, både nasjonalt og internasjonalt, og
betegnes av mange som framtidas viktigste næringsgren. I Norge er kulturnæringene en
av de største næringene, og utgjør vel 3 % av bruttonasjonalprodukt. I 2005 utgjorde
dette nesten 47 milliarder. Kulturnæringene sysselsetter langt flere enn f. eks i næringsog nytelsesmiddelindustrien. I 2007 sto kulturnæringene for nesten 4 % (95 583) av den
totale sysselsettingen. Kulturnæringene utgjør m a o en betydelig verdiskaping i det
norske samfunnet (Handlingsplan Kultur og næring, s. 6)"

At det mangler kompetanse blant mange musikklærere og andre som driver
musikkpedagogisk virksomhet, og vi samtidig ser det store omfanget «musikkfaget» har på
ulike arenaer, viser tydelig «samfunnsbehovet» for å utdanne flere musikkpedagoger.

Vårt studium
Vårt studium er etterspurt og vi har søkere fra hele landet. Dette mener vi har sammenheng
med særlig disse faktorene:
1) Vi jobber for gjennomgående høy kvalitet i våre studier. Dette henger bl.a. sammen med
sterke lærerressurser, faglig oppdatering, samt at vi forsøker å forbedre oss kontinuerlig. I
tillegg til nasjonale studentevalueringer, har vi også en egen Questback- evaluering for våre
studenter, slik at vi skal kunne fange opp forhold som ikke holder god nok kvalitet.
2) Vårt studium er profesjonsrettet og viktig for den store gruppen som vil kombinere det å bli
musikklærer, med det å være utøvende innen musikk.

2

Tallet er omtrentlig, og hentet fra samtale med Holger Gulbrandsen, daglig leder i Norsk Musikkorps
Forbund, 29.11.2013.
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3) Studentene har gode vilkår for musikkutøvelse og musikkpedagogisk utvikling, gjennom at
vi har et stort musikkmiljø og svært gode fasiliteter på vår campus (med mange gode øvings/
og samspillrom, oppdatert utstyr, og generelt god infrastruktur.)
Rekruttering
At vi rekrutterer godt på Årsstudium i musikk, viser disse søkertallene, tabell 2:
2013

2014

2015

2016

Søknader (totalt)

Søknader (totalt)

Søknader (totalt)

Søknader (totalt)

142

136

119

134

(Tall oppgitt fra Opptakskontoret, ved Nord Universitet).

Tabell 3: Forventet antall studenter ved studietilbudet
Antall studenter ved studietilbudet det søkes om

Studenter
totalt første
studieår

Studenter
totalt ved full
drift

Antall fulltidsstudenter

25

25

Antall deltidsstudenter

0

0

Antall nettstudenter fulltid

0

0

Overordnet om studietilbudet
Årsstudium i musikk kan tas som et eget studium, del av et fritt bachelorstudium eller
Faglærerutdanning, eller som del av 4. studieår i grunnskolelærerutdanningene (selv om det
sistnevnte altså fases ut i de nærmeste årene). Studenter i grunnskolelærerutdanningene kan
velge hele årsstudiet, eller bare høstemnene (30 studiepoeng). Studiet vil i hovedsak
samordnes for begge studentgruppene og i emnene Profesjonsfag og Musikkhistorie og
analyse vil en del undervisning bli samkjørt. Dette kan vi nemlig kun gjøre i emner som kan
«tåle» store studentgrupper (samlet: 45 studenter), og her er det særlig snakk om forelesninger
og presentasjoner i større auditorium.

Årsstudium i musikk skal gi grunnlag for å jobbe med musikk, enten som profesjon, knyttet
til musikkfaglig arbeid i bl.a. grunnskole, kulturskole og i kulturlivet for øvrig, eller om man
8
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vil ha det mer som fritidspreget hobby. Studiet går over to semestre, men kan også avsluttes
etter høstsemesteret (30 stp). Ved fullførte to semestre (60stp) kvalifiserer det for videre løp i
vår Faglærerutdanning i musikk (Bachelor), men da må studenten først få godkjent en
Opptaksprøve (Opptaksprøven består av både prøvespill/ prøvesang, testing av
musikkteoretisk forståelse, samt et intervju). Årstudium i kombinasjon med Lærerutdanninga
kvalifiserer for mastergrad.
Studiet bygger på:
Vårt studium bygger på Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske
og estetiske fag, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2013 med hjemmel i lov om
universiteter og høyskoler av 1. april 2005.
(https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/rammeplanen/treaarigefaglaereru
tdanningeripraktiskeestetiskefag.pdf). Denne Rammeplanen forplikter oss til å tilby
undervisning på mange fagområder, slike som hovedinstrument, bi-instrument,
samspill/ensembleledelse, arrangering og komponering, hørelære, musikkhistorie og analyse,
profesjonsfag og praksis.
I forhold til Profesjonsfaget og Praksisopplæring (eller prosjekt for de som ikke ønsker å bli
musikklærere), følger vi også «Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for
1.–7. trinn og 5.–10. trinn og forskrift om rammeplan for de samiske
grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn», fastsatt av
Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1.
april 2005 nr. 15 § 3-2 nr. 2. (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-01-295).
§ 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL
Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som er
akkreditert etter lov om universiteter og høyskoler § 1-2 og § 3-1. Forskriften gjelder for 4-årig
grunnskolelærerutdanning. Forskriften definerer de nasjonale rammene for
grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn. Forskriftens formål er å sikre at
lærerutdanningsinstitusjonene tilbyr integrerte, profesjonsrettete og forskningsbaserte
grunnskolelærerutdanninger med høy faglig kvalitet. Utdanningene skal forholde seg til
opplæringsloven og gjeldende læreplanverk for grunnopplæringen. Institusjonene skal legge til rette
for integrerte grunnskolelærerutdanninger med helhet og sammenheng mellom teori- og
praksisstudier, mellom fag og fagdidaktikk og mellom fag. Grunnskolelærerutdanningene skal gi
kandidatene solide faglige og didaktiske kunnskaper, kvalifisere for forskningsbasert yrkesutøvelse og
for kontinuerlig profesjonell utvikling. Utdanningene skal kjennetegnes av et nært samspill med
profesjonsfeltet og det samfunnet skolen er en del av. Utdanningene skal sette læreryrket inn i en
historisk og samfunnsmessig sammenheng og bidra til kritisk refleksjon og profesjonsforståelse.
Grunnskolelærerutdanningene skal kvalifisere kandidatene til å ivareta opplæring om samiske forhold
og ha kunnskap om samiske barns rett til opplæring i tråd med opplæringsloven og gjeldende
læreplanverk for grunnopplæringen.
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Vår studieplan vil være i samsvar med dette. Bl.a. vil studiet totale læringsutbytte avspeile
våre målsettinger (som er i tråd med Forskriften) og samtidig beskrives i samsvar med nivå 6 i
NKR. (Se blant annet tabell 5.)
Utdanningen er organisert i 7 hovedemner:


Samspill og ensembleledelse, 10 stp (del 1: 5 stp og del 2: 5 stp)



Biinstrumenter, 10 stp, (del 1: 5 stp og del 2: 5 stp)



Hovedinstrument, 5 stp (del 1: 2,5 stp og del 2: 2,5 stp)



Arrangering, komponering (arr/komp) og hørelære, 10 stp (del 1: 5 stp og del 2: 5 stp)



Musikkhistorie og analyse, 10 stp, (del 1: 5 stp og del 2: 5 stp)



Profesjonsfag, 15 stp (del 1:7,5 stp og del 2: 7,5 stp)



Praksis eller Prosjekt (tilsvarende 20 arbeidsdager).

Studiets sentrale fagområder er Samspill og ensembleledelse og Profesjonsfag. Disse emnene
representerer navet i vårt virke.

Forutsetninger for akkreditering
(studietilsynsforskriften § 2-1)

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende
forskrifter skal være oppfylt.
Vi viser til NOKUTs veileder til studietilsynsforskriften3. For institusjoner som er
selvakkrediterende forutsettes det at kravene i studiekvalitetsforskriften § 3-1 (4) er oppfylt ved
enhver institusjon til enhver tid. NOKUT legger her særlig vekt på styringsordning, reglement,
klagenemd, læringsmiljøutvalg, utdanningsplan og kvalitetssikringssystem. Alt dette er på plass
ved Nord universitet.

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

3

http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/Akkreditering/Veiledere/1704127-2_Sokerveiledning.pdf
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I forhold til informasjon om studietilbudet og hvordan denne informasjonen skal være
korrekt og lett tilgjengelig, viser vi til studieplan (vedlegg 1). Når det gjelder hvordan
studiet er bygd opp, viser vi her vår studiemodell for studiet:

Tabell 4, Studiemodell:

Emner
MUS XXX, Samspill og
ensemble-ledelse del 1
MUS XXX, Samspill og
ensemble-ledelse del 2
MUS XXX, Bi-instrument,
del 1
MUS XXX, Bi-instrument,
del 2
MUS XXX, Hovedinstr. del
1
MUS XXX, Hovedinstr. del
2
MUS XXX, Arrangering,
komponering, hørelære,
del 1.
MUS XXX, Arrangering,
komponering, hørelære,
del 2
MUSXXX, Musikkhistorie/
analyse, del 1

Studie-poeng
10

Høst 1.år
5

Vår 1.år

5
10

5
5

5

2,5
2,5

10

5

5

10

5

5

MUS XXX,
Musikkhistorie/ analyse,
del 2
MUS XXX, Profesjonsfag,
del 1

15

7,5

MUS XXX, Profesjonsfag,
del 2
MUS XXX,

7,5

x

x

Praksisopplæring
grunnskole/ prosjekt
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Alle emnene med del 1 og del 2 skal ha god progresjon fra høstsemester til vårsemester.
Emnene Musikkhistorie og analyse og Profesjonsfag, vil til dels bli samkjørt med
Faglærerutdanninga, Bachelor musikk. Her vil hovedansvaret ligge hos emne-ansvarlige på
Bachelorstudiet.

Krav til studietilbudet (studietilsynsforskriften § 2-2)
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et
dekkende navn. Studiets navn: Årsstudium i musikk.
Vi vil i vårt studium kvalifisere musikklærere innen grunnskole og kulturskole, og våre
studenter skal også kunne fungere som utøvere og musikkpedagoger innen det frivillige
kulturliv, så som dirigenter for kor og korps, studioarbeid, instruktører og ledere ved
rockeverksteder eller på andre musikkarenaer.
Studiet har derfor som mål å gi studentene pedagogisk og utøvende/praktisk kompetanse.
Studiets totale læringsutbytte skal således avspeile målsettingene, og samtidig beskrives i
samsvar med nivå 6 i NKR. Tabellene som følger gir et bilde på dette.
Tabell 5: Studiets totale Læringsutbytte:
KUNNSKAP

FERDIGHETER

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

Kandidaten

Kandidaten

har kunnskap om klasseledelse,
læringsmiljø og utvikling av gode
relasjoner til og mellom elever

har evne til å arbeide skapende og
kreativt i ulike
formidlingssammenhenger, både
utøvende og pedagogisk

har innsikt i grunnleggende
musikkdidaktisk og –utøvende tenkning

kan med utgangspunkt i
styringsdokumenter og forsknings- og
erfaringsbasert kunnskap, planlegge,
gjennomføre og reflektere over
undervisning, selvstendig og i
samarbeid med andre

har kunnskap om og forståelse for
betydningen av kreativitet og
utforskning i utøvende og
musikkpedagogisk arbeid

kan motivere og veilede elevene, og
tilpasse opplæringen til elevenes evner
og anlegg, interesser og deres sosiale og
kulturelle bakgrunn

kan gjennomføre prosjekter der
framføring av musikk inngår i en
uttrykksmessig helhet sammen med
andre kunstformer

er bevisst på hvordan egen praksis og
nyere forskning kan være utgangspunkt
for fagfornyelse

kan tilrettelegge for utfoldelse,
opplevelse og erkjennelse, samt veilede
og samarbeide med kolleger for å styrke
de praktiske og estetiske dimensjoner i
alle fag i skolen

har evne til å formidle sentralt fagstoff
muntlig og skriftlig, delta i faglige
diskusjoner innenfor fagområdet og
dele sine kunnskaper og erfaringer med
andre

har grunnleggende kunnskap om
forskning og forskningsmetoder som er

kan vurdere elevers læring og utvikling i
forhold til opplæringens mål, gi
læringsfremmende tilbakemeldinger og

kjenner til nyere forskning og kan se det
i forhold til eget og andres arbeid

kan vurdere og reflektere over egen og
andres praksis
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relevante for barn- og unges
oppvekstmiljø

bidra til at elever kan vurdere egen
læring

har kunnskap om lovgrunnlag, herunder
skolens formål, verdigrunnlag,
læreplaner og rettigheter og plikter for
elevene og skolen

kan vise gode musikkfaglige og
utøvende ferdigheter og ha stor evne til
formidling, både musikalsk og
pedagogisk

har kunnskap om samisk kultur

kan bruke elementer fra samisk kultur

Tabell 6: Studiets læringsutbytte er i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring:
NKR

Musikk årsstudium

Kandidaten:

Kandidaten:

K1

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

har kunnskap om klasseledelse, læringsmiljø og utvikling av gode
relasjoner til og mellom elever

K2

kjenner til grunnleggende forsknings- og utviklingsarbeid
innenfor fagområdet

har kunnskap om og forståelse for betydningen av kreativitet og
utforskning i utøvende og musikkpedagogisk arbeid

K3

kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

er bevisst på hvordan egen praksis og nyere forskning kan være
utgangspunkt for fagfornyelse
har god kunnskap om forskning og forskningsmetoder som er relevante
for barn- og unges oppvekstmiljø

K4

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

har kunnskap om lovgrunnlag, herunder skolens formål, verdigrunnlag,
læreplaner og rettigheter og plikter for elevene og skolen

har innsikt i grunnleggende musikkdidaktisk og –utøvende tenkning

har kunnskap om samisk kultur
F1

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

kan med utgangspunkt i styringsdokumenter og forsknings- og
erfaringsbasert kunnskap, planlegge, gjennomføre og reflektere over
undervisning, selvstendig og i samarbeid med andre
kan motivere og veilede elevene, og tilpasse opplæringen til elevenes
evner og anlegg, interesser og deres sosiale og kulturelle bakgrunn

F2

kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne
under veiledning

kan tilrettelegge for utfoldelse, opplevelse og erkjennelse, samt veilede og
samarbeide med kolleger for å styrke de praktiske og estetiske
dimensjoner i alle fag i skolen

F3

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

kan vurdere elevers læring og utvikling i forhold til opplæringens mål, gi
læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere
egen læring

F4

kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og
uttrykksformer

kan vise gode musikkfaglige og utøvende ferdigheter og ha stor evne til
formidling, både musikalsk og pedagogisk
kan bruke elementer fra samisk kultur
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G1

har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske
problemstillinger

har evne til å arbeide skapende og kreativt i ulike
formidlingssammenhenger, både utøvende og pedagogisk
kan vurdere og reflektere over egen og andres praksis

G2

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

kan gjennomføre prosjekter der framføring av musikk inngår i en
uttrykksmessig helhet sammen med andre kunstformer

G3

kan formidle sentralt fagstoff som teorier,
problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og
gjennom andre relevante uttrykksformer kan utveksle
synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn
innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling
av god praksis
kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser

har evne til å formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige
diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer
med andre

G4

kjenner til nyere forskning og kan se dette i forhold til eget og andres
arbeid

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre
studier og/eller arbeidsliv.
Vi jobber for å være godt oppdaterte gjennom både på vårt fakultet og på vår musikkavdeling.
Dette skjer fortrinnsvis gjennom tilbud til ansatte om etter- og videreutdanning, men også
gjennom selv å være undervisere og kursholdere på områder hvor det kreves at vi er faglig
oppdaterte, med bl.a. bruk av det siste innen de enkelte fagemner, med tanke på litteratur (det
inkluderer også musikkinnspillinger, live-opptak, instruksjonsvideoer mm), bruk av moderne
musikk-teknologi (som bruk av studio/opptaksverktøyet Pro Tools og Garageband og
notasjonsverktøy som Sibelius) og kommunikasjonsplattformer som Fronter og Canvas (fra
h-2018). Men det dreier seg også om faglig samarbeid og sensurering med andre høgskoler og
universitet (våre musikkansatte sensurerer eksempelvis på NTNU, Musikkhøyskolen, UiOA,
Universitetet i Agder m.fl.) og ikke minst er vi med i forskningsnettverk og deltar vi på
nasjonale og internasjonale konferanser, seminarer, workshops, konserter mm. (Flere av de
faglige tilsatte ved Musikk, avd. Levanger, er knyttet til nettverk som Nordisk nettverk for
kulturskolerelatert forskning i kulturskolen , NNMPF (Nordisk nettverk for
musikkpedagogisk forskning), samt ISME (International Society for Music Education). (Se
mer utfyllende s. 24, samt vedlegg av de ansattes CV-er).
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Årsstudium i musikk, er et viktig fag for videre studier, og kan som nevnt, knyttes til flere
nivå og områder, med relevans for ulike studier og/eller arbeidsliv (jf. s. 4-5), enten det dreier
seg om musikk som et grunnstudium, musikk knyttet til etter- og videreutdanning, musikk
knyttet til GLU-utdanning (4-årig eller master) eller til Bachelor i musikk/ Faglærerutdanning.
(Ved fullført Årsstudium i musikk (60stp) kvalifiserer det for videre løp i vår Bachelor i
musikk, men da må altså studentene gjennom en opptaksprøve som må godkjennes først.
Opptaksprøven består av både prøvespill på instrument, en musikkteoretisk test, samt et
intervju).

Markedet og «samfunnsbehovet» for musikk
Det stilles pr i dag ikke krav til formell kompetanse i de estetiske fagene for lærere i
grunnskolen, til tross for læreplaner med høye kompetansemål. Nevnte Kompetanseprofil i
grunnskolen 2013/2014 (Lagerstrøm, 2014) viser at lærere i grunnskolen ofte har lav
kompetanse i form av studiepoeng i disse fagene, så derfor er «samfunnsbehovet» for studiet
stort.

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per
år for heltidsstudier. Beskrivelse av studentenes arbeidsomfang i studiet:
Det beregnes ca. 40 timers arbeidsuke i 41 studieuker pr studieår. Den forventede årlige studieinnsatsen
er beregnet til ca. 1700 timer (1698). I samlingene vil det være timeplanfestet aktivitet i form av
forelesninger, tilrettelagt gruppearbeid og/eller andre pedagogiske aktiviteter tilpasset det enkelte
emnets forventede læringsutbytte. Tilrettelagt undervisning og gruppearbeid vil utgjøre ca. timer.
Selvstudier og eksamensforberedelser utgjør 1060 timer.
Tabell 7:
Emner

stp.

Til rette- Veiledlagt
ning
undervisning

Selvstudium

Eksamensforb.

Sum 1.
og 2.
sem.

MUS XXX,
Samspill og
ensemble-ledelse
1 og 2
MUS XXX, Biinstrument, del 1
og 2
MUS XXX,
Hovedinstr. del 1
og 2

10

90

20

150

30

290

10

60

20

140

30

250

5

18

10

160

0

188
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10
MUS XXX,,
Arrangering,
komponering,
hørelære, del 1
og 2
10
MUSXXX,
Musikkhistorie
og analyse, del 1
og 2

60

40

160

40

300

60

20

140

30

250

15

60

40

140

40

280

MUSXXX,
Profesjonsfag,
del 1 og 2

120

MUSXXX,
Praksisopplæring,1.periode,
grunnskole/
prosjekt

Sum 1. og 2. 60
semester

348

270

120

890

170

1698

(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.
Her velger vi først å vise sammenheng mellom fagområder og utbytteformuleringer, for å
konkretisere og vise progresjoner i studiet. Mange av emnene og læringsutbyttene fordrer
spesielle krav til diverse utstyr og infrastruktur, så disse må også sees i sammenheng med
beskrivelsene på de neste sidene.
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F

x

er bevisst på hvordan egen praksis og nyere forskning kan
være utgangspunkt for fagfornyelse
har god kunnskap om forskning og forskningsmetoder som er
relevante for barn- og unges oppvekstmiljø
har kunnskap om lovgrunnlag, herunder skolens formål,
verdigrunnlag, læreplaner og rettigheter og plikter for
elevene og skolen
har kunnskap om samisk kultur
kan med utgangspunkt i styringsdokumenter og forskningsog erfaringsbasert kunnskap, planlegge, gjennomføre og
reflektere over undervisning, selvstendig og i samarbeid med
andre
kan motivere og veilede elevene, og tilpasse opplæringen til
elevenes evner og anlegg, interesser og deres sosiale og
kulturelle bakgrunn
kan tilrettelegge for utfoldelse, opplevelse og erkjennelse,
samt veilede og samarbeide med kolleger for å styrke de
praktiske og estetiske dimensjoner i alle fag i skolen

Musikkhistorie og analyse del 1 og 2

Arr/komp. Og hørelære del 1 og 2

Hovedinstrument del 1 og 2

Praksisopplæring / prosjektarbeeid

har kunnskap om klasseledelse, læringsmiljø og utvikling av
gode relasjoner til og mellom elever
har innsikt i grunnleggende musikkdidaktisk og –utøvende
tenkning
har kunnskap om og forståelse for betydningen av kreativitet
og utforskning i utøvende og musikkpedagogisk arbeid

Profesjonsfag del 1 og 2

K

Biinstrumenter del 1 og 2

Musikk årsstudium.
Studiets totale læringsutbytte
Etter endt studium skal kandidaten

Samspill og ensembleledelse de1 og 2

Tabell 8:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
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G

kan vurdere elevers læring og utvikling i forhold til
opplæringens mål, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og
bidra til at elever kan vurdere egen læring

x

kan vise solide musikkfaglige og utøvende ferdigheter og ha
stor evne til formidling, både musikalsk og pedagogisk

x

x

x

x

kan bruke elementer fra samisk kultur

x

x

x

x

har evne til å arbeide skapende og kreativt i ulike
formidlingssammenhenger, både utøvende og pedagogisk
kan vurdere og reflektere over egen og andres praksis

x

x

x

kan gjennomføre prosjekter der framføring av musikk inngår i
en uttrykksmessig helhet sammen med andre kunstformer

x

har evne til å formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig,
delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine
kunnskaper og erfaringer med andre
kjenner til og kan anvende nyere forskning i eget arbeid og i
undervisning

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vårt studium bygger altså på Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger
i praktiske og estetiske fag, (2013), hvor vi er forpliktet til å tilby undervisning på nevnte
fagområder (hovedinstrument, bi-instrument, samspill/ensembleledelse, arrangering og
komponering, hørelære, musikkhistorie og analyse, profesjonsfag og praksis), men hvor
studiets sentrale fagområder for oss er Samspill og ensembleledelse og Profesjonsfag. Disse
emnene har stor nedslagsflate og er navet i vårt virke. (Vi har også en Master i Musikk og
ensembleledelse). Eksempelvis vil det være naturlig å se sammenhenger og felles
utviklingspotensial mellom fagområdene samspill, hovedinstrument, bi-instrument, hørelære
og komponering/arrangering. Likedan vil disse fagområdene på ulike, relevante vis bli knyttet
til Profesjonsfagets innhold.

I forhold til Profesjonsfaget og Praksisopplæring (eller prosjekt for de som ikke ønsker å bli
musikklærere), følger vi også «Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for
1.–7. trinn og 5.–10. trinn og forskrift om rammeplan for de samiske
grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn» (2010).
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Infrastruktur, tilpasset studiet:
Lokaler
Studiestedet Levanger er, etter Bodø, det største studiestedet innen Nord Universitet, og har et
stort, mangfoldig studentmiljø. Studiestedet Levanger ligger ca. 1 km fra kommunesenteret
Levanger.
Levanger kommune har ca. 20000 innbyggere. Studiestedet Levanger har godt utbygde
kommunikasjonstilbud; Trønderbanen (NSB) har stoppested nært studiestedet, studiestedet
betjenes av bussrute, og har egne parkeringsplasser med gratis parkering.
På studiestedet Levanger ligger også Trønderhallen, barnehage og SON (Studentorganisasjon
ved Nord Universitet, Trøndelag). Trønderhallen består av idrettshall med to fulle
håndballbaner, badeanlegg med tre svømmebasseng og et topp moderne treningssenter.
Trønderhallen er et viktig treffpunkt mellom universitet, kommune, idrett og publikum og blir
sett på som en viktig satsing også i folkehelsesammenheng. Trønderhallen er også stedet for de
store konsertarrangementene.
Studiestedet Levanger består av en rekke bygninger med stort aldersspenn fra de tre ulike
hovedfunksjonene som eiendommen historisk har hatt. Utearealene består av plener og
parkareal og er et yndet friluftsområde for Levangers befolkning.
Nord universitet overtok anlegget på Røstad, Levanger, i 1992 og samme år startet en utvidelse
med to undervisnings- og kontorbygninger; "Nylåna" i 1999 og ”Nordlåna” i 2002.
Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag (FLU) er lokalisert til studiestedet Levanger.
Det faglige ansvaret for det omsøkte studiet vil ligge under studielederområdet for musikk. De
viktigste fasilitetene, slik de tenkes brukt i de ulike emnene, er som følger:
● Vi har et titalls moderne undervisnings- og forelesningsrom med audiovisuelt
avspillingsutstyr, nettforbindelse, teleslynge, smartboards og mulighet for videolink til
andre læresteder (gjelder samtlige emner).
● Vi har et titalls bandrom utstyrt med forsterkerutstyr for samspill i grupper opptil 20
deltagere.
● Øvingsrommene og studioene er tilgjengelige for alle studenter med nøkkelkort også
når det ikke foregår undervisning, og derfor er det fortsatt store tidsflater tilgjengelige
for mer undervisning og gruppeaktivitet enn i dag.
● Studiotilbudet vårt består av to mix/redigeringsrom med tre tilhørende innspillingsrom.

Alle Nord universitets campuser er tilpasset rullestolbrukere.
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Bibliotektjenester
Nord universitets 4 «hovedstudiesteder» har forskjellige fagprofiler. Det finnes et bibliotek på
hvert studiested, med litteratur innenfor de fagene det undervises i på studiestedet. Alle
studenter kan låne på alle bibliotekene.
Bibliotektjenesten er organisert for å betjene de ulike fagområder. Dette omfatter kontakt mot
fagmiljøet og opplæring og veiledning av ansatte og studenter knyttet til de respektive fagmiljø.
Nord universitet-bibliotekene blir brukt både som arbeidssted og som leverandør av litteratur
knyttet til studier og oppgaveskriving. I biblioteket finner studentene arbeidsplasser hvor de
kan jobbe alene eller i grupper, med eller uten stasjonær PC. Private PCer kan brukes opp mot
Nord Universitets trådløse nettverk. Biblioteket på Nord Universitet Levanger har en stille
lesesal, grupperom og åpent lesesal/gruppearbeidsområde i tilknytning til biblioteket.
Biblioteket tilbyr en rekke tjenester på områdene utlån, digitale tilrettelegginger og tilganger,
registrering og tilgjengeliggjøring, veiledning og brukeropplæring.

Administrative og tekniske tjenester
Nord universitets administrasjon ivaretar administrative tjenester på alle studiestedene. Nord
universitets administrasjon er organisert i enhetene Studietjenesten, Intern drift og
administrasjon, samt Enhet for kommunikasjon og utviklingsstøtte. Studietjenesten har
ansvar for alle studie- og studentrelaterte oppgaver. Intern drift og administrasjon omfatter
økonomi, drift og Human Resources (personalrelatert arbeid). Kommunikasjon og
utviklingsstøtte har ansvar for informasjon, web-redaksjon og IT- tjenesten, overgripende
utviklingsoppgaver, samt stabs- og støttefunksjoner.
IKT-ressurser
IT-tjenesten har ansvar for brukerstøtte, nettverksdrift, systemdrift, og utvikling og tilpassing.
IT-tjenesten yter brukerstøtte til ansatte og til studenter, via egen informasjonsside om ITtjenester på Nord universitets hjemmeside, eller gjennom e-post eller telefon.
Ved Nord universitet er det full dekning av trådløsnett i alle bygg.
Nord universitet benytter det nettbaserte læringssystemet Fronter, som
kommunikasjonsverktøy mellom studentene og mellom forelesere og studenter, til å legge ut
informasjon, til veiledning, til oppgaveløsning, og som digital kommunikasjonskanal ved
behov.
På alle studiesteder er det utstyr for videokonferanse.
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Nord universitet har en sentral kopi-/ utskriftsordning, som for studenter innebærer at
studentkortet benyttes for verifisering mot systemet. På hvert studiested finnes
multifunksjonsmaskiner for utskrift, kopiering og skanning.
Alle studenter ved Nord universitet får automatisk tildelt en e-post adresse, som er den epostadresse som skal benyttes ved all kontakt.
Universitetets nettside, Nord.no, er en viktig informasjonsportal for studentene.
For Studenter – er studentenes informasjonsside på universitetets nettsted. Under ”For
Studenter” finnes veiledning til StudentWeb, Fronter og studentpost, innlogging til
systeminnganger, studieplaner med litteraturlister, lover, reglement og forskrifter, samt
informasjon, timeplaner og eksamensplan. Studenter ved Nord universitet har gratis tilgang til
Office 365 med Outlook e-post, kalender og kontakter, Office Web Apps, Skype og
SkyDrive. I tillegg finnes apper for telefon og nettbrett.
Fra 1. januar 2014 kunne studentene i tillegg installere Microsoft Office 2013 Pro gratis på
PC og Mac, med programmene Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher,
Outlook, Skype og InfoPath.
Skype er det kommunikasjonsverktøyet NORD UNIVERSITET har valgt til digital
kommunikasjon og nettundervisning. Med Skype kan studentene enkelt fra sin PC eller Mac
kommunisere med sine medstudenter og Nord universitet-ansatte via chat, lydsamtale, video
og deling av skjerm og dokumenter.
Nord universitet har tegnet lisensavtaler for programvare for studenter og ansatte som gir rett
til bruk både på skolens datamaskiner og private maskiner. Spesifikt for
læringsutbyttebeskrivelsene i det omsøkte studiet nevner vi:
Nettbaserte arbeidsverktøy som f.eks. noteskrivingsprogrammet Sibelius og
innspillingsprogrammet ProTools som er tilgjengelig på datalab-maskiner og benyttes i flere
av emnene.
Arbeidsforhold for studentene
I Nylåna på studiestedet Levanger ligger en stor, moderne kantine samt, lesesal og bibliotek.
Her ligger også servicetorget, og studieveilederne og SON (Studentorganisasjon ved Nord
universitet, Trøndelag) har lett tilgjengelige kontorer i samme del av Nylåna.
Alle studiestedene har et servicetorg, som er tilgjengelig via telefon, e-post eller besøk.
Servicetorget bistår studentene med studentkort og studieavgift, salg av parkeringsbevis,
informasjon og veiledning om lånekassen, avtale med studieveileder, søknader på
enkeltemner/fag, emnepåmelding, eksamensoppmelding og trekk fra eksamen, spørsmål om
studieopphold i utlandet og andre spørsmål.
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Studieveilederne bistår studentene med yrkes- og utdanningsveiledning og individuelle
utdanningsplaner.
Nord universitet har også studentveileder tilgjengelig for utfordrende situasjoner rundt trivsel,
psykisk helse og lignende.
SON (Studentorganisasjon ved Nord universitet, Trøndelag) er en viktig støttespiller for
studentene gjennom sine tilbud på studiestedet; bokhandel, studentbarnehage, kantinedrift og
veiledningstjenester, og har studentboliger i nærmiljøet.

Læringsmiljøundersøkelser
NOKUT gjennomfører årlige, systematiske læringsmiljøundersøkelser (Studiebarometer), sist
i 2017. Resultatene fra denne viser at Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag, Nord
universitet, scorer generelt meget høyt på service blant studentene i alle deler av
undersøkelsen, og at musikkstudentene i all hovedsak er godt fornøyd med læringsmiljøet ved
denne avdelingen.
Campus Levanger er et svært levende studiested, med mange studentaktiviteter, ikke minst
takket være svært aktive musikkstudenter. Musikkstudentenes eget musikkforum har egne
lokaler og arrangerer konserter. Våren 2011 så den student-initierte musikkfestivalen Rock at
Røstad dagens lys. Festivalen ble umiddelbart en stor suksess, og blir en fast og årlig tradisjon
fremover. Mini-festivalen Gaid i starten av undervisningsåret er en annen arena der
musikkstudentene viser seg frem, det samme gjelder temauken SUS som finner sted hver
November.
Nord universitet legger vekt på at studentene skal trives og lykkes. Ettersom vi er et forholdsvis
lite universitet, blir det tett og god kontakt mellom studenter og lærere ved skolen.

Referanser:
● Servicetorgene: https://www.nord.no/no/omoss/serviceenheter/studentservice/Sider/default.aspx
● Student i nord:
https://int.search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?searchfor=http%3A%2F%2Fwww.
student+i+nord&st=sb&tpr=omni&p2=%5EY6%5Exdm271%5ES23142%5Eno&ptb
=E14EA5CD-925D-49E0-BFF7-1C0FE2D9762A&n=783a5e1e&si=CPG2sJQndYCFcqUGAodsX8G_g
● Studentveiledere: http://www.nord.no/no/studier/studietilbud/studieveileder
● Studieveiledere: se servicetorgene (over)
● Bibliotek: http://www.nord.no/no/bibliotek/universitetsbiblioteket/
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● IT-tjeneste: http://www.nord.no/no/om-oss/serviceenheter/ithjelp
● Gaid: http://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/DDE-i-praktslag-rocket-1400Nord-studenter.aspx
● Rock at Røstad: http://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Bacheloreksamenp%C3%A5-festivalscenen.aspx

(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.
Undervisningen gjøres i klasse, grupper eller individuelt, som prosjektarbeid, i praksis og på
ekskursjoner.
Det legges vekt på at undervisningen er prosessorientert, noe som bl.a. fordrer godt oppmøte
og nært samarbeid mellom studenter og lærere. De sentrale læringsarenaene er fagstudiene,
profesjonsstudiet og praksisfeltet med samhandling, utforsking og refleksjon som grunnlag.
For å få god sammenheng og sikre koherens mellom de ulike emnene, forutsettes et utstrakt
arbeid i team fra lærernes side. Emneansvarlige på Bacheloremnene vil være hovedansvarlige
for god faglig gjennomføring også på Årsstudiumet.
Studentene vil ha en faglærer som veileder gjennom studiet, hvor både det faglige og det
psykososiale vil stå i fokus, for å sikre både faglig og personlig utvikling. Det gjennomføres
minst én obligatorisk veiledningssamtale i semesteret med hver student.
I 1. semester har studentene et obligatorisk skrivekurs knyttet til innlevering i ett av emnene.
All undervisning er obligatorisk. Det forutsettes minst 80 % deltagelse, med unntak av emnet
praksisopplæring der det forutsettes 100 %.
Vår begrunnelse for obligatorikk skyldes følgende aspekt: Det er nødvendig med deltakelse
og aktivt samarbeid mellom studentene for å kunne oppnå de ønskede utbytteformuleringer vi
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har satt for emnet. Her vil bl.a. interaktive prosesser og faglige samtaler mellom studenter,
medstudenter og lærere være essensielt.

Vurdering:
Våre vurderingsformer er av både praktisk, teoretisk og praktisk/teoretisk art. Vurderingene
skal bidra til at studenten utvikler seg personlig. De skal sikre at studenten har tilegnet seg
den kunnskapen, ferdigheten og generelle kompetansen som er formulert i læringsutbyttet.
Biinstrumenter del 1, Hovedinstrument del 1 og Praksis vurderes til bestått/ikke bestått. De
andre emnene har gradert karakter.
På emner som er delt opp (1 og 2) vil karakteren i emnene bli slått sammen til én karakter på
vitnemålet.
For hvert emne er det klargjort hvilket obligatorisk arbeid som ligger til grunn for å kunne gå
opp til eksamen.
Det skal gjennomføres skriftlige evalueringer med studentene en gang pr studieår.
Det legges stor vekt på at studentene driver eget tillitsvalgtarbeid, også med tanke på
kontinuerlige evalueringer i studiet. På vår musikkavdeling har vi etablert et eget
Tillitsvalgtforum med studentrepresentanter for de ulike musikk-studiene, og dette forumet
har igjen møter med Fagleder, Studieprogramansvarlig og koordinatorene (lærere) for de ulike
studiene- På den måten håper vi å ivareta studentenes medvirkningsmuligheter, som jo er en
grunnleggende premiss i et studentdemokrati.

Eksamen og vurderingsformer
Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.
Eksamen reguleres av Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.
Emnene i høst- og vårsemesteret slås sammen til en karakter på vitnemål/karakterutskrift.
Vektingen vil telle 50/50, hvor den beste karakteren blir den endelige.
(Dette gjelder ikke for studenter som kun tar høstemnene).

(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
Fire av de tilsatte ved Musikk, på Nord Universitet har professorkompetanse, og tillegg har vi
en professor II tilknyttet musikkmiljøet. Vi har én professor i komposisjon, og tre professorer
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innenfor utøvende rytmisk musikk. Disse deltar i både nasjonale og internasjonale
forskningsnettverk og kan vise til meritterende arbeid innen kunstnerisk utviklingsarbeid.
Flere av de faglige tilsatte ved Musikk, avd. Levanger, er knyttet til ulike nettverk hvor vårt
«virke» settes i en forsknings-sammenheng, som bl.a. Nordisk nettverk for kulturskolerelatert
forskning i kulturskolen (hvor bl.a. vi hadde 3 ulike presentasjoner på årets konferanse:
«Cutting Edge 2017» (i Tønsberg, 17.-18-oktober), samt NNMPF (Nordisk nettverk for
musikkpedagogisk forskning, med deltakelse i febr. 2018), samt presentasjoner på
internasjonale konferanser som ISME (International Society for Music Education) og
Congress og Qualitative Inquiry, University og Illinois, USA. To av våre ansatte, deltar i
tverrfakultær forskningsgruppe ved Nord Universitet (FSH, FSHV, FLU), der
forskningsområdet er Prestasjonspsykologi, med anvendelse av teknologi og intervensjoner
for å utvikle samspill, kommunikasjon og mestring innenfor ulike fagområder. Her har de
bl.a. utviklet en «prestasjonssimulator», som noen av våre studenter har testet ut.
Alt dette er noe som bør komme studentene til gode gjennom tilgang til oppdatert, relevant
forskning og forskere, og det samme også i forhold til at to av de faglige tilsatte ved Musikk,
avd. Levanger, har vært tilknyttet stipendiatprogrammet ”Program for kunstnerisk
utviklingsarbeid”(http://artistic-research.no/?lang=en), og gjennom fullført phD-utdanning (en
er i dag professor, Andreas Aase) og en er i kvalifiseringsløp til professor, Mattis Kleppen).
Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt nivå på seksjonen, har bl.a. skapt grunnlag
for utvikling av et FoU-forum, som også studentene skal få større delaktighet i.
Vi viser ellers til de ansattes CV`er, hvor bl.a. de siste års FoU-arbeid, derav en stor andel
med Kunstnerisk utviklingsarbeid og akademiske publikasjoner.

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
Internasjonalt samarbeid
Vi etablerte allerede i 2012 et samarbeid med Det Jyske Musikkonservatorium (DJM)
gjennom et videreutdanningstilbud, «Rytmisk korledelse», som vi har gode erfaringer med.
Dette er et samarbeid vi ønsker å dra veksler på både i Bachelor og Masterstudiet, og det
foreligger allerede en intensjonsavtale med denne institusjonen (DJM) om studentutveksling.
Både vår etablerte faglærerutdanning og masterstudiet fokuserer mye på utøvelse, og derfor
søker vi ofte i utlandet etter gjesteforelesere med sammensatte yrkestilværelser og merittlister
fra kunstnerisk og kommersielt musikkliv som gjør dem attraktive som pedagoger ved
ledende institusjoner i hjemlandene, og dette gjelder også for Musikk årsstudium. Denne
typen kompetanse utløser ikke nødvendigvis de konvensjonelle mulighetene for
utvekslingsavtaler som f.eks. Erasmus-systemet kan åpne for, men vi er faste i troen på at
25

69/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Årsstudium i musikk - 17/01204-36 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Årsstudium i musikk : Søknad om reakkreditering for Årsstudium i musikk - justert pr 05.12.2017

musikkstudenter trenger faglig nærkontakt med internasjonalt praktiserende topputøvere på
vår egen campus.
Her er de internasjonale gjesteforeleserne vi benytter idag, og som vi ønsker å ta i bruk i
studiet:
● Jim Daus Hjernøe er professor i korledelse ved Det Jyske Musikkonservatorium, og
arbeider som sanger, dirigent, instruktør og arrangør for nordiske vokalensembler som Real
Group 32 (Sverige), Pust (Norge) og Vocal Line (Danmark). Daus Hjernøe regnes som én av
Nordens fremste eksperter innen rytmisk kormusikk. Han leder et internasjonalt
videreutdanningsprogram innen korledelse, har samarbeidet med Frode Fjellheim om
joikebaserte konsert- og undervisningsprosjekter, og er allerede en viktig ressurs for Nord
Universitet innen studiet «Rytmisk Korledelse» (30 stp).
● Gary Bromham er produsent og tekniker fra London (og dr.grads-stipendiat)- og har jobbet
med artister som Sheryl Crow, Björk og Tina Turner, og er realkompetansevurdert som
førsteamanuensis gjennom sin tidligere rolle som veileder i Stipendprogrammet for
Kunstnerisk Utviklingsarbeid. Bromham brukes som foreleser og kurs-designer ved
undervisningssteder i England som Westminster University, Alchaemia College og
Manchester Midi School, og han har nylig vært involvert i å skrive mastergradsstudiet for
audioteknologi ved Wolverhampton University. Han arbeider også som konsulent for
software-utvikleren Propellerheads (Sverige), miksepultprodusenten Solid State Logics
(England), og holder kurs hvert semester ved NTNU og Nord Universitet i Norge.
● Beverley Diamond er professor ved Memorial University of Newfoundland, Department of
folklore, Canada, og har i mange år forsket på musikken til First Nation Communities. De
siste årene har hun skrevet en rekke artikler om samisk musikk i Norge og Finland, inkludert
arbeidet til Frode Fjellheim, og møteområdet mellom internasjonal urbefolkningsmusikk,
kjønnstematikk, og musikkteknologi. Diamond er ønsket som gjesteforeleser innen emnene
«Musikkvitenskapelig teori og metode», og «Joik og tradisjonsfornyelse».
Referanser:
Jim Daus Hjernøe: http://www.musikkons.dk/index.php?id=184&profile_id=455. Gary
Bromham: http://www.midischool.com/why-midi-school/music-productionmasterclasses/gary-bromham. Beverley Diamond:
http://www.mun.ca/folklore/people/Diamond.php. Matt Sakakeeny: http://tulane.edu/liberalarts/music/matt-sakakeeny.cfm 8
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(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for
internasjonal studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig
relevant.

Studentutveksling og internasjonalisering
Gjelder ikke dette studietilbudet, ettersom det ikke fører til noen «grad».

(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom
institusjon og praksissted.
Praksis er en obligatorisk del av utdanninga og består av del 1 og del 2. Praksisopplæringa
skal ha et omfang på minimum 10 dager for del 1 og del 2 (to semester). Praksisopplæringa
skal være veiledet, vurdert og variert. Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis.
Prosjektarbeidet skal knyttes til et musikkpedagogisk prosjekt (gjerne praksisrettet) og skal
resultere i en rapport for del 1 og en rapport for del 2. Prosjektenes art og den endelige
rapporten skal godkjennes av faglærer.
Den veiledede praksisopplæringa i studieåret må være bestått for at studenten skal kunne
fortsette å følge utdanninga påfølgende studieår.
Praksisgjennomføring:
1. og 2. praksisperiode, første studieår: Grunnskole 1.-10. trinn, til sammen 20 dager.
Siden årsstudium i musikk også er en del av valgemnene for studenter i sitt fjerde studieår i
grunnskolelærerutdanning (4-årig, enn så lenge), tilbys praksis i henhold til
praksisbeskrivelsen for GLU, Praksisopplæring 4. studieår. Her tilbys praksis i kommuner
som universitetet har samarbeidsavtaler med, i all hovedsak fra Stjørdal i sør til Steinkjer i
nord. (Når det gjelder inngåtte praksisavtaler, se vedlegg 6). Det gjennomføres formøter før
praksisperioden med praksislærere og studenter her på campus Levanger i forkant av hver
praksisperiode. Underveis i praksis følger fagansatte opp samarbeidet ved praksisbesøk. Det
legges her vekt på å få sett studentene i aksjon, samt å delta på før- og etterveiledning.
Praksislærer og faglærer skal også samsnakkes dersom det er tvil om en student skal bestå
praksisperioden. Nord universitet har egne retningslinjer for å sikre riktig saksgang i slike
saker. Veiledning og vurdering av praksis er et felles ansvar for praksislærere, faglærere og
rektor ved praksisskolen.
Praksis i en profesjonsutdanning er faglig relevant for at studentene skal kunne oppnå
læringsutbyttene som går på planlegging – gjennomføring og evaluering. I møtet med eleven,
heimen og skolen kreves det at du har inntatt en profesjonalitet, i form av kunnskap om
hvordan skolen fungerer som organisasjon, men også ha ferdigheter og kunnskaper om møtet
mellom fagkunnskap og relasjonskompetanse – det å utvikle sin egen læreridentitet. Det å
skulle kunne organisere elevgrupper, foreldremøter, ha kjennskap til kvalitetssystem som
verktøy for læring og skoleutvikling, ha kjennskap til kollegialt samarbeid og samhandling
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med eksterne aktører står sentralt. Slik sett kvalitetssikres læringsutbyttene i møtet med
praksisskolen.
De av studentene som ikke er en del av GLU, gjennomfører et praksisprosjekt i de samme
periodene som GLU. Praksisprosjektet gjennomføres i grunnskolen. Her knyttes praksis
direkte opp mot læringsutbytter i profesjonsfaget og samspill og ensembleledelse. Det er nær
kopling mellom undervisning og grunnskolepraksis, noe man også kan se av læringsutbyttene.
Mange av læringsutbyttene er av en slik art at de ikke kan oppnås, uten å ha en praksisarena
for utviklingsarbeid og utprøving.

Krav til fagmiljøet
I forhold til de krav som stilles i forskrift fra kunnskapsdepartementet om kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (Studietilsynsforskriften § 2-3) vil
vi først vise til tabell 9 og 10, med tanke på fagmiljøets størrelse, kompetanse og relevans for
studiet- og deretter kommentere dette.

Tabell 9: Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet
1

2

3

4

5

Ansatte som
bidrar faglig

Stillingsbetegnelse

Ansett
elsesforhol
d

Faglige
årsverk i
studiet

Total

6

8

9

Årsverk i andre
studier

Formell
ped.
Komp.

oppgi studium og
institusjonsnavn

U&V

FoU

Mattis
Kleppen

Førsteamanuensis

H/fast

0,2

0,15

Hans Jørgen
Støp

Førsteamanuensis

H/fast

0,2

0,2

Første-lektor

H/fast

0,3

0,2

0,1

Første-lektor

H/fast

0,3

0,2

0,1

Første-lektor

H/fast

0,2

0,2

Univ.-lektor

H/fast

0,3

0,2

0,1

Grete Daling

Univ.-lektor

H/fast

0,4

0,3

0,1

Laila
Grendahl

Univ.-lektor

H/fast

0,3

0,25

0,05

Anders
Dalane
Nils H.
Kanestrøm
Solveig S.
Kolaas
Tormod
Lånkan

7

0,05

10
Undervisnings/veiledningsområde i studiet

A
nn
et

p

An

0,8 Master
Musikk,
Faglærerutd. Nord
0,8 Master
Musikk, Faglærer,
Nord
0,7 Faglærer,
Musikk, Nord
0,7 Faglærer
Musikk, Nord
0,8 Faglærer,
BLU, Nord
0,7 Faglærer,
Master Musikk,
Nord
0,5 Faglærer,
Nord, Musikk
NTNU
0,3 Faglærer,
Nord

PPU

H.instr.
h.instr.didaktikk

IFPU

Muprod, muhist,

Gr.skolelærerutd
Gr.skolelærerutd
Gr.skolelærerutd
Faglærer
-utd.
PPU
PPU

Piano h.instr. /
biinstr.
Prof.fag, ensemble
Ensemble,
Praksisprosjekt
Mu.hist, komp.arr.
Sang/dans,
hørelære,
fagdidaktikk
Didaktikk,
ensemble
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Inga
Rennemo
Johansen
Steffen
Flasnes

Univ.-lektor

H/midl

0,5

0,45

0,05

0,1 Faglærer,
Nord

Faglærer
-utd.

Univ.-lektor

H/midl

0,15

0,1

0,05

Faglærer
-utd.

2,85

2,25

0,6

0,85 Faglærer,
Nord, kult.sk.
Inderøy kommune
6,25

SUM

Hørelære,
ensemble, Piano
biinstr. fagdidaktikk
Komp.arr., piano
h.instr.

I tillegg til de som underviser, har Studieplanansvarlig Roy Waade en FoU-ressurs på 0,1 årsverk,
knyttet til År

Tabell 10: Fagmiljøet som bidrar med mindre enn 0.1 årsverk i studiet

1

2

3

Ansatte
som
bidrar
faglig

Stillingsbetegnelse

Ansettelsesforhold

1

4

5

6

7

Faglige årsverk i studiet

2

8

9

10

Årsver
ki
andre
studier

Undervisnings
-/veilednings-

Ekstern
praksiserfaring
6

område i
studiet

oppgi
studium
og inst.
Navn4

Total
3

U&
V

Fo
U

Anne
t

Antall Årstall
år

Christian
Bratli

Universitetslær
er

IkkeH/tim
e

0,08 0,08

H.instr. gitar

2017

Maija
Skille

Universitetslær
er

IkkeH/tim
e

0,08 0,08

H.instr. sang

2017

SUM

0,16 0,16

Tabell 9 viser at på blant de 10 ansatte i hovedstilling i institusjonen, har vi 2
førsteamanuenser, 3 førstelektorer og 5 universitetslektorer.
Videre skal minst 50 % av årsverkene tilknyttet studietilbudet utgjøres av ansatte i
hovedstilling i institusjonen. De to tabellene viser at studiet tilsammen utgjør 3,01 stillinger.
Timelærere bidrar med kun 0.16 årsverk i studiet. For dette studiet blir dermed
prosentandelen av ansatte i hovedstilling ca. 95 %. Størrelse i årsverk (3,01) og antall faglig
tilsatt per student (vi estimerer 25 studenter på Musikk årsstudium) gir en faktor på 0,12.
Studiet har en høy grad av utøvende undervisning. Det foregår i grupper og individuelt (blant
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annet hovedinstrument), og faktoren 0,12 er i tråd med intensjon om høy utøvende og
pedagogisk kompetanse, jfr. Utbytteformuleringer på programnivå.
De ansattes kompetanse er også svært relevant til vårt studium, ettersom alle har en
utdannings- og/eller erfaringsbakgrunn knyttet til musikkutøvelse, musikkpedagogikk og
didaktikk. Men for å sikre og utvikle vår musikkfaglige og digitale kompetanse, har vi særlig
tre «strategier»:
1. Økt satsing på deltakelse i etablerte nettverk innen forskning og utdanning for å være
oppdatert- samt dannelse av egne FoU-grupper.
2. Stadig oppdatering av relevant teknologisk utstyr og digitale verktøy (som Pro Tools
og Sibelius) og bruken av dette (gjelder både innkjøp og kompetanseutvikling). Flere
av våre fagfelt fordrer at vi er i «front», ikke minst med tanke på å undervise unge
studenter som er generelt svært oppdatert i bruken av diverse teknologisk utstyr og
digitale verktøy.
3. Kursing av faste tilsatte og tilsetting av nyutdannede musikkutøvere og
musikkpedagoger.
I forskriften heter det også at: Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert
ansvar for kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
Studieprogramansvarlig (SPA) Roy Waade er førstelektor med dr.grad og han har også
ledelsesutdanning og ledelseserfaring (inspektør og rektor), og har bl.a. vært medlem i
nasjonal gruppe for utarbeidelse av ny Rammeplan for musikkfaget innen
Allmennlærerutdanninga (2009-2010) i regi av Kunnskapsdepartementet og medlem i
nasjonal gruppe for utarbeidelse av ny Rammeplan for 3-årig Faglærerutdanning i praktiskestetiske fag (2011-12), noe som bør ha relevans i forhold til dette planarbeidet.
Waade er også faglig leder for studiet i samarbeid med faggruppeleder Geir Berg-Lennertzen,
som også har lang «fartstid» som leder, både i ulike skoleslag og i ulike lederposisjoner ved
Nord Universitet (tidligere HiNT), samt at han har vært med i arbeidet med gjeldende
Rammeplan for 3-årig Faglærerutdanning i praktisk-estetiske fag.

Når det gjelder praksisfeltet, har flere av våre ansatte lang praksiserfaring i de skoleslag og på
de fleste av de arenaene våre studenter har praksis i. Ettersom faglærerutdanningen både har
et utøvende og pedagogisk preg, med ensemblet i fokus. I tillegg til pedagogisk praksis anser
vi derfor også utøvende ensemblevirksomhet som relevant praksis. Svært mange av våre
ansatte er også utøvere, enten som dirigenter eller musikere på høyt nivå.
I tillegg setter vi krav til at våre praksisveiledere skal ha relevant kompetanse og
veiledningserfaring. Vi viser her til vedlegg 7.
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VEDLEGG:
Vedlegg 1: Studieplan med emnebeskrivelser, i norsk versjon
Vedlegg 2: Studieplan med emnebeskrivelser, i engelsk versjon
Vedlegg 3: Vitnemål og Diploma
Vedlegg 4: Oversikt over benyttede Rammeplaner
Vedlegg 5:Andre forskrifter, retningslinjer/direktiver
Vedlegg 6: Praksisavtaler
Vedlegg 7: Oversikt over praksisveiledere
Vedlegg 8: Internasjonale samarbeidsavtaler
Vedlegg 9: Redegjørelse for nettstudier: Ikke relevant i denne sammenheng
Vedlegg 10: Beskrivelse av fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse
Vedlegg 11: Oversikt over fagmiljøets deltakelse i nasjonale og internasjonale samarbeid og
nettverk.
Vedlegg 12: Oversikt over fagmiljøets forskning, samt faglig og/eller utviklingsarbeid.
Vedlegg 13: CV for alle som inngår i studiets fagmiljø.
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Dekanvedtak FLU
Arkivreferanse:

17/04150-1

Saksbehandler

Ingrid Flægstad

Sak: 17/04150 Årsstudium i musikk - re-akkreditering
Rektor har i sak 16/03574 vedtatt at årsstudium i musikk skal re-akkrediteres i 2017.
Saken ble behandlet i lokalt utdanningsutvalg for FLU 30.10.2017.
Følgende saksdokumenter var utsendt:
-saksframlegg
-søknad om re-akkreditering av årsenhet i musikk
-Vedlegg 1 studieplan i norsk versjon
-vedlegg 10, beskrivelse av fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse.
Saken ble grundig belyst av Geir Berg-Lennertzen, Nina Andreassen og Runi Hagen.
Vedtak i utvalget:
1.
Lokalt utdanningsutvalg ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler dekan å
godkjenne søknad om godkjenning (reakkreditering) av studieplan for Årsstudium i musikk, under
forutsetning av at punkt 2–14 innfris, med frist 5. november:

2.
Det må gis en begrunnelse for hvordan studiet er i tråd med aktuelle krav i UH-loven med tilhørende
forskrifter.
3.
Studieplan må gjennomgås slik at korrekt informasjon kommer frem.
4.
Det må gis en begrunnelse for de valgene som er tatt i arbeidet med LUB.
5.
Studiets navn må følge Retningslinjer for navnsetting av studieprogrammer ved Nord universitet […].
6.
Vurderingsformene i studiet må følge Godkjente vurderingsformer ved Nord universitet.
7.
Det må gis en begrunnelse for hvorfor de ulike vurderingsformene er valgt og hvordan disse gir
grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet for studiet.
8.
Avtaler om internasjonalisering bør foreligge, dersom dette finnes.
9.
Det må gis en beskrivelse av hvordan institusjonen legger til rette for gjennomføring av praksis, samt
gis en begrunnelse for at praksis er faglig relevant for studietilbudet og bidrar til at studentene oppnår
læringsutbyttet.
10.
Det må gis en oversikt over dokumenterte resultater av forskningen/utviklingsarbeidet, og
begrunnes hvordan dette har en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og
nivå.
11.
Komplett dokumentasjon på fagmiljøets deltakelse i samarbeid og nettverk på legges frem, samt at
det må gis en begrunnelse for hvorfor disse samarbeidene og nettverkene er relevante for studiet.
12.
Når det kommer til emnesamkjøring, må det komme tydelig frem hvordan dette er tenkt organisert,
herunder hvilket studie som skal ha emneansvaret.
13.
Studiets sentrale deler må redegjøres for.
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14.
15.

Oversikt over fagmiljøets CV må foreligge.
Alle øvrige vedlegg som er aktuelle for dette studiet, må foreligge.

Dekanens vedtak:
Dekanen godkjenner søknad om godkjenning (reakkreditering) av studieplan for Årsstudium i musikk, under
forutsetning av at punkt 2–14 innfris.

Sarah J Paulson
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:

Drøfting:

Økonomiske konsekvenser:

Innstilling:

Vedlegg: Saksframlegg MUÅ lokalt UU-FLU, Vedlegg 1 - studieplan norsk versjon, Vedlegg 10
Fagmiljøets sammensetning, Hoveddokument - Fakultetets søknad om reakkreditering av
årsstudium i musikk
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/01204-36
Hanne Solheim Hansen
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 18.01.2018 Sak 69/2018

Møtedato
18.01.2018

REAKKREDITERING 2018 (OPPRINNELIG 2017) - ÅRSSTUDIUM I MUSIKK
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forhold ivaretas før saken oversendes til rektor
(dvs at reakkrediteringssøknaden med tilhørende dokumentasjon oppdateres):
a. Beskrivelsen av studieprogrammet bør tydeliggjøre hvem er målgruppen for studiet.
b. Det må avklares hvorvidt årsstudiet er selvstendig grunnstudium (som er nesten
identisk med første studieår på bachelorgrad) eller om denne også er tenkt som del
av grunnskolelærerutdanning. Hvis sistnevnte er tilfelle, må det redegjøres nærmere
for felles undervisning av ulike studentgrupper med ulike opptakskrav.
c. Det bør vurderes om det er mulig å endre studieplanen til færre og større emner,
som fortsatt kan innpasses som tilsvarende første studieår på Bachelor i musikk,
faglærerutdanning.
d. Studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse må gjennomgås og tilpasses, da denne
er nesten helt identisk med læringsutbyttebeskrivelsen for bachelorgraden.
e. Det må begrunnes hvorfor hver enkelt undervisnings-, lærings- og vurderingsform er
valgt, og for hvordan disse formene gir grunnlag for at studentene oppnår
læringsutbyttet.
f. Det må konkret beskrives hvordan det legges til rette for at studenten kan ta en aktiv
rolle i læringsprosessen.
g. Praksisavtaler for grunnskolen må fremskaffes. Alle praksisavtaler må være signerte
av begge parter. Søknaden bør omtale om inngåtte praksisavtaler gir tilfredsstillende
kapasitet for avvikling av praksis.
h. Krav til praksisveiledernes kompetanse og erfaring fra praksisfeltet må beskrives,
samt hvordan manglende kompetanse innenfor veiledning følges opp.
i. Tydelig faglig ledelse og hvordan ansvar for kvalitetssikring og kvalitets-utvikling av
studiet ivaretas må beskrives.
j. Det må redegjøres nærmere for hvordan kravet om førstestillingskompetanse er
ivaretatt i alle de sentrale delene av studieprogrammet. Dersom kravet ikke innfris pr
i dag, må det redegjøres for hvordan fakultetet vil arbeide for å imøtekomme kravet.
k. Krav til praksisveiledernes kompetanse og erfaring fra praksisfeltet må beskrives,
samt hvordan manglende kompetanse innenfor veiledning følges opp.
2. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta reakkreditering (endelig godkjenning) av
studieplan med tilhørende dokumentasjon for Årsstudium i musikk under forutsetning av at
punkt 3 innfris.

3. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring for hele
Nord universitet.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember
2016), samt egen plan for reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29. desember 2016).
I følge planen for reakkreditering i 2017 inngår Årsstudium i musikk. I tillegg inngår Bachelor i musikk,
faglærerutdanning. Etter søknad fra studieleder ble fakultetet innvilget utsatt frist fra opprinnelig 15.
september til 8. november for oversendelse av reakkrediteringssøknad med tilhørende
dokumentasjon.
Nedenfor er studiemodell samt kort om overordnet bilde av studieprogrammet (understrekede
emner er sentrale deler):

Årsstudium i musikk har vært tilbudt siden høsten 1999 ved den tidligere Høgskolen i NordTrøndelag, nå Nord universitet. Studiet tilbys som heltidsstudium på studiested Levanger. I arbeidet
med reakkreditering av programmet, er det vektlagt en endring der studieplanen er tilpasset første
studieår på bachelorprogrammet. Det er nå identisk med ett unntak av praksis. Studenter som
planlegger å søke opptak på faglærerutdanningen må velge praksis i grunnskole. Praksisen
gjennomføres i slutten av oktober måned. Øvrige studenter jobber med prosjekt i samme periode.
Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden og ny oversendelse
Reakkrediteringssøknaden har vært behandlet i lokalt Utdanningsutvalg 30. oktober 2017. Utvalgets
vedtak inneholdt hele 14 punkter som krevde forbedring, eksempelvis begrunnelse for valgene som
er gjort i forbindelse med læringsutbyttebeskrivelsene for programmet, at det benyttes godkjente
vurderingsformer, at det begrunnes hvorfor de ulike vurderingsformene er valgt mv. Dekanen har
oversendt reakkrediteringssøknaden gjennom dekanvedtak 17/04150-1 (7. november) som lyder slik;
Dekanen godkjenner søknad om godkjenning (reakkreditering) av studieplan for Årsstudium i
musikk, under forutsetning av at punkt 2–14 innfris.
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Det har vært dialog med fakultet etter at søknad og tilhørende dokumentasjon er mottatt. Ny
forbedret søknad ble oversendt 5. desember 2017. Det er denne som nå legges fram for utvalget. Det
har vært videre dialog også etter denne oversendelsen.
Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften
Nedenfor følger vurdering av oversendt reakkrediteringssøknad og tilhørende dokumentasjon.
Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning til denne. Veiledninga er
bygd opp med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften; 1) veiledning, 2) krav til hva
søknaden minst skal inneholde og 3) oversikt over nødvendige vedlegg. Veiledninga består ikke av
alle delene for samtlige paragrafer.
I oversikten nedenfor er det lagt vekt på saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs
veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT).
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

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

Beskrivelse av og begrunnelse for
rangeringsregler mangler.

tilhørende forskrifter skal være oppfylt.

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise

Se kommentar

studiets innhold, oppbygging og progresjon samt
muligheter for studentutveksling.

§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar Samsvar med NKR: OK samsvar,
med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
men LUB for årsstudiet og
læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
bachelorprogrammet er nesten
helt identiske. Begrunnelse for
valg gjort i forbindelse kan med
fordel utdypes noe.

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

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

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på
1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal
legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.

OK
OK, men vil fortsatt anbefale en
enklere studiemodell med færre
og større emner.
Undervisning/læring/vurdering:
Begrunnelse for hvorfor hver
enkelt undervisnings-, lærings- og
vurderingsform er valgt, og for
hvordan disse formene gir
grunnlag for at studentene
oppnår læringsutbyttet mangler.
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(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering
som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger
for internasjonal studentutveksling. Innholdet i
utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

Aktiv rolle: Ikke beskrevet
OK for årsstudium

OK
Ikke relevant for årsstudium

Se kommentar.

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

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

Størrelse: OK
Kompetansemessig stabilt: OK
Sammensetning: OK
Institusjonell utfordring for Nord
universitet.
Se kommentar.

Hovedstilling: OK
Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: Se kommentar.
Krav til kompetansenivå: OK

OK for årsstudium

OK

Fagmiljøets kunnskap: OK
Praksisveiledernes kompetanse:
Se kommentar
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Kommentarer
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering
§ 2-1 (1) Informasjon om rangeringsregelverk og begrunnelse for dette mangler.
§ 2-1 (2) Årsstudier er generelt en introduksjon til et fagområde, for de unge studentene som
kommer rett fra videregående opplæring. Årsstudiene gir en muligheter for å sjekke ut om
fagområdet passer for studenten, og om det kan være aktuelt å fortsette studier innenfor
fagområdet eller ikke.
Årsstudiet i musikk presenteres i beskrivelse (i akkrediteringssøknad og i studieplanens programbeskrivelse) annerledes enn mange andre årsstudier. Det framgår at studiet gir undervisningskompetanse, forutsatt fullført lærerutdanning. Det er ikke helt tydelig hvem som er den primære
målgruppen for studiet; er dette et videreutdanningstilbud for allerede utdannede lærere og/eller er
det grunnutdanning for de som (kunne tenke seg) å undervise i kulturskole, lokale musikkforeninger
og lignende. I tillegg framkommer det i søknaden at dagens årsstudium kan innpasses både i
nåværende 4-årige grunnskolelæreutdanning (siste kull startet høsten 2016 og er ferdig uteksaminert
våren 2020) og dages nye 5-årige grunnskolelærerutdanning.
Den nye grunnskolelærerutdanningen startet opp høsten 2017 (høsten 2016 ved studiested Bodø).
Denne har egne emner for musikk:
 1-7 utdanningen har musikk som Fag 3; med 15 stp i 1. semester og 15. stp i 3. semester
alternativt 30 stp i 5. semester. Emnene er Musikk 1A og Musikk 1B (for 1-7).
 5-10 utdanningen har musikk som Fag 2; med 60 stp fordelt på 1., 3., 4. og 6 semester.
Emnene er Musikk 1A, Musikk 1B, Musikk 1A og Musikk 2B (for 5-10), alternativt Fag 3 med
30 stp i 5. semester. Emnene er Musikk 1A og Musikk 1B (for 5-10).
Det er altså egne emner for grunnskolelærerutdanningen, mens undervisningen ser ut til å foregå
samlet med studenter på årsstudium/faglærerutdanning. Dette forholdet må avklares nærmere, også
hvorvidt en eventuell praksis med undervisning av ulike studentgrupper kan videreføres.
En annen kommentar på studieplanen er at denne inneholder svært mange emner. Det anbefales
nok en gang å vurdere hvorvidt det kan være hensiktsmessige å endre studiemodellen til færre og
større emner. Selv om inndelingen er viktig for innpassing av årsstudiet som første år på
faglærerutdanning (som skal imøtekomme krav i rammeplan), bør det likevel være mulig å få til.
§ 2.2 Krav til studietilbudet
§ 2-2 (1): Læringsutbyttebeskrivelsen (LUB) for årsstudiet og bachelorprogrammet / faglærerutdanningen er nesten helt identiske. Se eget vedlegg utformet av saksbehandler. Hvis LUB for
bachelorprogrammet ikke blir endret, må LUB for årsstudiet justeres ned, slik at progresjon etter
årsstudiet ivaretas. Begrunnelse for valg gjort i forbindelse med LUB mangler.
§ 2-2 (2): søknaden beskriver meget kortfattet hvordan det er faglig oppdatert, tydelig relevans for
videre studier og /eller arbeidsliv. Dette akkrediteringspunkt kunne med stor fordel ha vært mer
beskrevet.
§ 2-2 (5): Begrunnelse for hvorfor hver enkelt undervisnings-, lærings- og vurderingsform er valgt, og
for hvordan disse formene gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet mangler. Dette er
et svært viktig akkrediteringspunkt. Det er omfattende arbeid å dokumentere, men bør likevel være
på plass. Andre fakultet har levert meget gode dokumentasjoner på dette, som kan være eksempel til
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etterfølgelse. Det er ikke konkret beskrevet hvordan det legges til rette for at studenten kan ta en
aktiv rolle i læringsprosessen.
§ 2-2 (9): For å kunne innpasses som første studieår på faglærerutdanningen, inneholder årsstudiet
muligheter for praksis i grunnskole (20 dager). Det er lagt ved en rekke praksisavtaler. Ingen av disse
er inngått særskilt for Årsstudium i musikk / Bachelor i musikk.
§ 2.3 Krav til fagmiljøet
Denne delen av reakkrediteringssøknaden er lite utfyllende, og kunne med fordel svart mer direkte
på det enkelte reakkrediteringskrav.
§ 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 FLU følger de anbefalingene, som kommer fra virksomhetsnivå hva gjelder dette kravet.
§ 2-3 (3): Tydelig faglig ledelse og hvordan ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet
ivaretas, er ikke tilfredsstillende beskrevet. Andre fakultet har levert meget gode beskrivelser på
dette, som kan være eksempel til etterfølgelse.
§ 2-3 (4): I søknaden defineres studieprogrammets sentrale deler som samspill og ensembleledelse
samt profesjonsfaget. Oversikten over fagmiljøet gir ikke god nok oversikt som dokumentasjon på at
kravet om førstestillingskompetansen innenfor de sentrale delene er oppfylt. I følge studieplanen er
det flere emneansvarlige innenfor de sentrale delene, som ikke innehar førstestillingskompetanse.
Men denne finnes innenfor fagområdet. Søknaden må da redegjøre for at førstestillingskompetansen
innenfor fagområdet benyttes overfor studentene.
§2-3 (7): Søknaden beskriver ikke nærmere hvilke krav som stilles til praksisveiledernes kompetanse
og erfaring fra praksisfeltet. Av vedlegg til søknaden framkommer det at veiledere i grunnskolen
mangler utdanning innen veiledning, som må gjennomføres innen en 2 års periode. Søknaden bør
redegjøre for hvordan dette blir håndtert, samt en beskrivelse av hvordan en vil ivareta situasjonen
dersom noen av praksisveilederne ikke gjennomfører innenfor fristen.
Oppsummering
Fakultet har i arbeidet med reakkreditering av årsstudiet lagt vekt på at det skal være mest mulig
identisk med første år på bachelorgrad/faglærerutdanning. Det er svært viktig at fakultetet har fått til
denne endringen. Det er flere forhold som bør jobbes videre med før saken oversendes rektor for
endelig godkjenning jamfør ovenfor.
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Vedlegg:
Vedlegg 1 – Dekanvedtak oversendelse av reakkrediteringssøknad for Årsstudium i musikk
Vedlegg 2 – Saksframlegg til lokalt Utdanningsutvalg (UU FLU)
Vedlegg 3 – Tilbakemelding fra fagmiljøet etter behandling i lokalt UU
Vedlegg 4 – Søknad om reakkreditering av Årsstudium i musikk – justert pr 05.12.2017
Vedlegg 5 – Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser – norsk versjon
Vedlegg 6 – Praksisavtaler
Vedlegg 7 – Oversikt over praksisveiledere
Vedlegg 8 – Internasjonale samarbeidsavtaler
Vedlegg 9 – Oversikt over fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet
Vedlegg 10 – Oversikt over fagmiljøets forskning og faglige utviklingsarbeid
Vedlegg 11 – CV for fagmiljøet
Vedlegg 12 – hjelpeark for saksbehandler – sammenligning LUB årsstudium og bachelorgrad
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Saksnr
Arkivref
Saksbehandler: Runi Hagen

Søknad om godkjenning (reakkreditering) av studieplan for Årsstudium i
musikk (60 studiepoeng).
Forslag til innstilling:
1. Lokalt utdanningsutvalg ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler
dekan å godkjenne søknad om godkjenning (reakkreditering) av studieplan for Årsstudium
i musikk, under forutsetning av at punkt 2–14 innfris, med frist 5. november.
2. Det må gis en begrunnelse for hvordan studiet er i tråd med aktuelle krav i UH-loven med
tilhørende forskrifter.
3. Studieplan må gjennomgås slik at korrekt informasjon kommer frem.
4. Det må gis en begrunnelse for de valgene som er tatt i arbeidet med LUB.
5. Studiets navn må følge Retningslinjer for navnsetting av studieprogrammer ved Nord
universitet […].
6. Vurderingsformene i studiet må følge Godkjente vurderingsformer ved Nord universitet.
7. Det må gis en begrunnelse for hvorfor de ulike vurderingsformene er valgt og hvordan
disse gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet for studiet.
8. Avtaler om internasjonalisering bør foreligge, dersom dette finnes.
9. Det må gis en beskrivelse av hvordan institusjonen legger til rette for gjennomføring av
praksis, samt gis en begrunnelse for at praksis er faglig relevant for studietilbudet og bidrar
til at studentene oppnår læringsutbyttet.
10. Det må gis en oversikt over dokumenterte resultater av forskningen/utviklingsarbeidet, og
begrunnes hvordan dette har en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for
studietilbudets innhold og nivå.
11. Komplett dokumentasjon på fagmiljøets deltakelse i samarbeid og nettverk på legges frem,
samt at det må gis en begrunnelse for hvorfor disse samarbeidene og nettverkene er
relevante for studiet.
12. Når det kommer til emnesamkjøring, må det komme tydelig frem hvordan dette er tenkt
organisert, herunder hvilket studie som skal ha emneansvaret.
13. Studiets sentrale deler må redegjøres for.
14. Oversikt over fagmiljøets CV må foreligge.
15. Alle øvrige vedlegg som er aktuelle for dette studiet, må foreligge.
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Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med NOKUTs
Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for reakkreditering av
eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember 2016), samt egen plan
for reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29. desember 2016).
I følge planen for reakkreditering i 2017 inngår programmet Musikk årsstudium (60 stp). Nedenfor er
studiemodellen for studieprogrammet, samt et overordnet bilde av programmet.

1.semester Høst

2. semester Vår

Samspill og ensemble-ledelse del 1 (5 stp)

Samspill og ensemble-ledelse del 2 (5 stp)

Bi-instrument, del 1 (5 stp)

Bi-instrument, del 2 (5 stp)

Hovedinstr. del 1 (2,5 stp)

Hovedinstr. del 2 (2,5 stp)

Arrangering, komponering, hørelære, del 1. (5 stp)

Arrangering, komponering, hørelære, del 2 (5 stp)

Musikkhistorie/ analyse, del 1 (5 stp)

Musikkhistorie/ analyse, del 2 (5 stp)

Profesjonsfag, del 1 (7,5 stp)

Profesjonsfag, del 2 (7,5 stp)

Praksisopplæring grunnskole/ prosjekt (0 stp)

Praksisopplæring grunnskole/ prosjekt (0 stp)

Samfunnsbehovet er stort for å imøtekomme et marked som trenger kompetente
musikklærere/-utøvere. Ettersom en stor del av dagens musikklærere er uten
musikkutdanning, vil derfor også et ettårig musikkstudium være av stor skolefaglig- og
samfunnsmessig verdi.
I reakkrediteringsarbeidet har faggruppen forsøkt å se Musikk årsstudium og bachelor i
musikk, faglærerutdanning, i en tettere sammenheng. Tidligere har faglærerutdanninga
rekruttert mange søkere fra årsstudiet, og disse var nødt til å ta hele førsteåret på
faglærerutdanninga, selv om årsstudiet har hatt mange overlappende læringsutbytter og
innholdsmessig hatt store likheter med førsteåret. For studentene som har tatt årsstudiet har
dette vært «ufordelaktig» i og med at de har måttet bruke 4 år på et 3-årig bachelorstudium.
På bakgrunn av dette er blant annet 2 av emnene i årsstudiet (markert med rødt i
studiemodellen ovenfor) samkjørt med bachelorstudiet. Innhold og læringsutbytte er også
forsøkt tilpasset et høyt nok nivå (iht. NKR), slik at studenter som ønsker å søke overgang fra
årsstudiet til faglærerutdanningen (den 3-årige), kan gjennomføre kun en opptaksprøve og
starte direkte på år 2 i bachelorstudiet, sett at de består.
I det følgende gis en tabellarisk oversikt over saksutredningen.
Noen forklaringer på forkortelser:
LUB = læringsutbyttebeskrivelse, BLU = Barnehagelærerutdanning, GLU = Grunnskolelærerutdanning,
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MFL = bachelor i musikk, faglærerutdanning, MAGLU = Master grunnskolelærerutdanning 1-7 og 510, NKR = Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, DS = Diploma Supplement, UU = utdanningsutvalg

Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften:
§ 2.1 Forutsetninger for
akkreditering

Vurdering av kravene

(1) Aktuelle krav i lov om

Siden årsstudiet skal kunne søkes om å få innpasset i ulike
lærerutdanninger (MAGLU, BLU, MFL mv.), bør det
begrunnes hvordan studiet er i tråd med aktuelle
forskrifter/rammeplaner/nasjonale retningslinjer.
Det må tas en gjennomgang av studieplanen. Noen deler er
mangelfulle (eksempelvis beskrivelse av praksis og
vurderingsordninger), og det vitner om at noe ikke er helt
ferdigstilt da tekst er markert rødt (pensum). Dersom det er
planlagt mappeeksamen (jfr. Musikkhistorie og Analyse del 2)
må dette komme tydelig frem under ‘vurderingsordninger’,
samt hva som inngår i mappen.

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

Vurdering av kravene

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

Det er ikke gitt en begrunnelse for de valgene som er tatt i
arbeidet med LUB.
Det anbefales å trekke inn nivådeskriptoren ‘bred’, slik at
deskriptoren i hvert fall kan finnes igjen i noen av LUBene
under kategorien ‘Kunnskap’ siden studiet skal kunne søkes
om å få innpasset studieprogram på høyere nivå.
Viser for øvrig til ‘Retningslinjer for navnsetting av
studieprogrammer ved Nord universitet […]’ (Rektorvedtak:
16/01928-2), hvor det står at årsstudier skal benevnes som
‘Årsstudium i’ samt aktuelt fagnavn. I søknad og studieplan
brukes litt ulike navn. Dette må ordnes før publisering.

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

Har faggruppen noe samhandling med arbeids og/eller
samfunnsliv som bidrar til å sikre at studiet er faglig oppdatert
og relevant? Dvs, hvordan får studentene med seg den
kunnskapsutviklingen som skjer utenfor institusjonen?
Det vises til videre studiemuligheter ved Nord hvor man kan
søke om å få årsstudiet innpasset til andre studier.
Eksempelvis BLU, MAGLU, GLU 4-årig og BA musikk faglærer
(3-årig). Det er tenkt igjennom hvor årsstudiet måtte passe
inn for studenter som allerede er i løp og som kan velge deler
av eller hele årsstudiet i musikk som valgfag. Likevel bør det
komme tydeligere frem i søknaden hvordan studentene vil
oppnå et godt nok LUB for de videre studiene årstudiet sikter
mot. Er det tatt en vurdering på om årsstudiet er på et høyt
nok nivå slik at innpass er mulig?
Det anbefales at faggruppen utdyper disse to punkt.
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(3) Studietilbudets samlede
arbeidsomfang skal være på
1500–1800 timer per år for
heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold,
oppbygging og infrastruktur
skal være tilpasset
læringsutbyttet for
studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer skal være
tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges
til rette for at studenten kan ta
en aktiv rolle i
læringsprosessen.

OK

OK

Vurderingsformene i studiet må følge ‘Godkjente
vurderingsformer ved Nord universitet’ (rektorvedtak:
16/02868-6). Eksempelvis i ‘Samspill og ensembleledelse,
del 2’ står det kun: Arbeidskravet må være godkjent for å få gå
opp til eksamen.
Det gis ikke en begrunnelse for hvorfor de ulike
vurderingsformene er valgt og hvordan disse gir grunnlag for
at studentene oppnå LUB – det skrives kun følgende:
Vurderingene skal bidra til at studenten utvikler seg personlig. De
skal sikre at studenten har tilegnet seg den kunnskapen,
ferdigheten og generelle kompetansen som er formulert i
læringsutbyttet.

I innledningen vises det til at det brukes en Questback for
studenter, at det er kontinuerlige evalueringer i studiet,
samt avsluttende vurdering. Dette med ‘aktiv rolle i
læringsprosessen’ handler ikke bare evaluering av studiet,
men også hvordan studentene selv bidrar til sin egen
læringsprosess. Faggruppen bes utdype dette i søknaden.
(6) Studietilbudet skal ha relevant
kobling til forskning og/eller
kunstnerisk utviklingsarbeid og
faglig utviklingsarbeid.

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

OK, men det anbefales at det begrunnes bedre hvordan den
nevnte forskningen/utviklingsarbeidet kommer studentene
til gode. Dette punktet handler blant annet om hvordan
studentene vil møte forskning og faglig og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid gjennom studietilbudet.
Eksempelvis: hvordan bruker fagmiljøet egne
forskningsresultater, eller andres, i studiet?

OK, men ikke misforstå med ledd 8 om utveksling. Dette
punktet handler om hvordan studentene kommer i kontakt
med et mangfold av perspektiver – kan handle om
internasjonalt pensum, innveksling av utenlandske
studenter, gjesteforelesere mv.
Det foreligger ikke avtaler om internasjonalisering

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

Ikke relevant da studiet ikke fører til en grad.
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(9) For studietilbud med praksis
skal det foreligge praksisavtale
mellom institusjon og
praksissted

Det mangler en beskrivelse av hvordan institusjonen legger
til rette for gjennomføring av praksis, samt en begrunnelse
for at praksis er faglig relevant for studietilbudet og bidrar til
at studentene oppnår LUB.

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

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

Det må komme tydeligere frem hvem som har ansvaret for
de emnene som samkjøres med Bachelor i musikk,
faglærerutdanning. Hvordan er ansvaret fordelt? Er det flere
som bidrar inn i de emnene fra de ulike
studieprogrammene? Hvordan blir studentene ivaretatt
mtp. læringsmiljø, veiledning, og andre forhold?

(3) Studietilbudet skal ha en
tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for
kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling av studiet.
(4) Minst 50 prosent av
årsverkene knyttet til
studietilbudet skal utgjøres av
ansatte i hovedstilling ved
institusjonen. Av disse skal det
være ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de
sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder
følgende krav til fagmiljøets
kompetansenivå:
a) For studietilbud på
bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet
studiet bestå av minst
20 prosent ansatte
med
førstestillingskompeta
nse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet
studietilbudet skal drive
forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid, og skal kunne
vise til dokumenterte

OK. Ikke forventet at dette er på plass. 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)
OK

Det redegjøres ikke for de sentrale delene i studiet.
Alle andre krav er innfridd.

Søknaden viser til noe aktivitet når det kommer til forskning
og/eller kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid ifb med
redegjørelse av om studiet oppfyller kravene i ledd 7 under
§2-2. Men det savnes en oversikt over dokumenterte
resultater av forskningen/utviklingsarbeidet, og hvordan
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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.

dette har en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende
for studietilbudets innhold og nivå.

(7) For studietilbud med
obligatorisk praksis skal
fagmiljøet tilknyttet
studietilbudet ha relevant og
oppdatert kunnskap fra
praksisfeltet. Institusjonen må
sikre at praksisveilederne har
relevant kompetanse, og
erfaring fra praksisfeltet.

OK, men praksisavtaler er ikke vedlagt.

OK, men dette er ikke beskrevet for alle. Oversikten bør
oppdateres i søknaden; dokumentasjon bør legges ved; samt
at det må gis en begrunnelse for hvorfor disse samarbeidene
og nettverkene er relevante for studiet.

Oppsummering
Det er levert en reakkrediteringssøknad som tydelig viser studiets relevans både innad i institusjonen
og samfunnslivet for øvrig. Det er tatt hensyn til tidligere uttrykte behov om at studiet kan innpasses
andre gradsstudier, og det åpnes for at deler av årsstudiet kan være valgfag for aktuelle studieprogram.
Innholdet i studieplanen er fagspesifikt og godt gjennomarbeidet, men det mangler noen begrunnelser
i søknaden iht. studietilsynsforskriftens minstekrav, samt at alle vedlegg utenom studieplan (norsk
versjon) mangler.
I tillegg til forslag til innstilling redegjort for innledningsvis, gjøres følgende anbefalinger:
Det anbefales en gjennomgang av LUB under kategorien ‘kunnskap’, slik at noen av LUBene er på nivå
6.2 iht. NKR. Dette på bakgrunn av at studiet skal kunne søkes om å få innpasset studieprogram på
høyere nivå. Det bør komme tydeligere frem i søknaden hvordan studentene vil oppnå et godt nok LUB
for de videre studiene årstudiet sikter mot
Det anbefales at det i søknaden utdypes hvordan fagmiljøet samhandler med arbeids og/eller
samfunnsliv, og hvordan dette bidrar til å sikre at studiet er faglig oppdatert og relevant
Faggruppen bes utdype hvordan studentene selv bidrar til sin egen læringsprosess.
Når Nord universitet har et kompetansehevingstilbud innen UH-pedagogisk basiskompetanse
tilgjengelig, bes faggruppen følge de anbefalinger som blir gitt sentralt – hva gjelder plan for
gjennomføring av kurs.
Det anbefales at det begrunnes bedre hvordan den nevnte forskningen/utviklingsarbeidet kommer
studentene til gode.
En redegjørelse for ordninger for internasjonalisering, bør komme tydeligere frem i søknaden.
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Følgebrev fra faggruppen tilknyttet MUÅ
Etter behandling i lokalt Utdanningsutvalg ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag den
30.10.17 (sak 28/17), ble det gjort et dekanvedtak (17/04150-1) hvor studieplanen for Årsstudium i
musikk med tilhørende dokument blir godkjent under forutsetning av at resterende krav i
studietilsynsforskriften blir oppfylt innen 5. november.
I det følgende kommenteres det hvordan anmodninger i vedtaket har blitt tatt hånd om:

1. Det må gis en begrunnelse for hvordan studiet er i tråd med aktuelle krav i UH-loven med
tilhørende forskrifter.
Kommentar: Dette blir begrunnet i søknaden.
2. Studieplan må gjennomgås slik at korrekt informasjon kommer frem.
Kommentar: Innholdet i studieplanen med emnebeskrivelser er kvalitetssikret og
korrekturlest.
3. Det må gis en begrunnelse for de valgene som er tatt i arbeidet med LUB.
Kommentar: Dette begrunnes i søknaden.
4. Studiets navn må følge Retningslinjer for navnsetting av studieprogrammer ved Nord universitet
[…].
Kommentar: Alle navn er oppdatert.
5. Vurderingsformene i studiet må følge Godkjente vurderingsformer ved Nord universitet.
Kommentar: Dette er gjennomgått og tilpasset.
6. Det må gis en begrunnelse for hvorfor de ulike vurderingsformene er valgt og hvordan disse gir
grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet for studiet.
Kommentar: Dette er redegjort for i emneplanene og begrunnet i søknaden.
7. Avtaler om internasjonalisering bør foreligge, dersom dette finnes.
Kommentar: Det er lagt ved en Erasmus-avtale som innebærer lærer-innveksling. Vi
har flere avtaler med gjesteforelesere inn på studiet, men det ønskes ikke å
formalisere disse avtalene da det er et poeng å holde det litt åpent slik at vi kan
innhente den kompetansen vi mener er relevant for hvert studieår.
8. Det må gis en beskrivelse av hvordan institusjonen legger til rette for gjennomføring av praksis,
samt gis en begrunnelse for at praksis er faglig relevant for studietilbudet og bidrar til at
studentene oppnår læringsutbyttet.
Kommentar: Dette er redegjort for og begrunnet i søknaden. Praksisavtaler er også
lagt ved.
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9. Det må gis en oversikt over dokumenterte resultater av forskningen/utviklingsarbeidet, og
begrunnes hvordan dette har en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for
studietilbudets innhold og nivå.
Kommentar: Under §2-2 ledd 6 forsøker vi blant annet å vise hvordan fagmiljøets
FoU/KU direkte kommer studentene til gode. Det er også lagt ved en oversikt over
FoU/KU.
Vi håper institusjonen følger opp arbeidet videre med å finne løsninger for registrering
av kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid, da KU og FU sidestilles med FoU i
studietilsynsforskriften. Det bør finnes egnede måter å dokumentere slik forsknings/utviklingsaktivitet på, slik at fagmiljøene som ikke får direkte uttelling via
publiseringer i vitenskapelige tidsskrift får uttelling på andre måter.
10. Komplett dokumentasjon på fagmiljøets deltakelse i samarbeid og nettverk på legges frem,
samt at det må gis en begrunnelse for hvorfor disse samarbeidene og nettverkene er relevante
for studiet.
Kommentar: Vedlegg som viser oversikt over fagmiljøets deltakelse i samarbeid og
nettverk beskrives i søknaden, og vi anser det dermed ikke nødvendig å vise til en
oversikt i et vedlegg i tillegg.
11. Når det kommer til emnesamkjøring, må det komme tydelig frem hvordan dette er tenkt
organisert, herunder hvilket studie som skal ha emneansvaret.
Kommentar: Dette kommer nå tydeligere frem i søknaden. Dette gjelder hhv emnene
Musikkhistorie/analyse del 1 og 2, samt Profesjonsfag del 1 og 2.
12. Studiets sentrale deler må redegjøres for.
Kommentar: Dette er redegjort og begrunnet for i søknaden.
13. Oversikt over fagmiljøets CV må foreligge.
Kommentar: CV er lagt ved, men vi innser at noen av CVene trengs en oppdatering.
Dette er noe vi skal arbeide med. Kompetanse og erfaring kommer tydelig frem, noe
som er viktigst i sammenheng med reakkrediteringsprosessen.
14. Alle øvrige vedlegg som er aktuelle for dette studiet, må foreligge.
Kommentar: Alle vedlegg aktuelle for dette studiet er lagt ved saken, foruten:
Engelsk versjon av studieplanen.
VEDLEGG (i søknaden begrunnes hvorfor resterende vedlegg ikke er lagt ved):
Vedlegg 1:
Studieplan med emnebeskrivelser, i norsk versjon
Vedlegg 6:
Praksisavtaler
Vedlegg 7:
Oversikt over praksisveiledere
Vedlegg 8:
Internasjonale samarbeidsavtaler
Vedlegg 10:
Beskrivelse av fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede
kompetanse
Vedlegg 12:
Oversikt over fagmiljøets forskning, samt faglig og/eller
utviklingsarbeid
Vedlegg 13:
CV – fagmiljø - MUÅ
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Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet
Tabell 2: for fagmiljøet som bidrar med mer enn 0.1 årsverk i studiet
1

2

3

4

Ansatte som
bidrar faglig

Stillingsbetegnelse

Ansette
lsesforhold

Faglige
årsverk i
studiet

5

Total

6

7

8

9

Årsverk i andre
studier

Formell
ped.
Komp.

oppgi studium og
institusjonsnavn

U&V

FoU

Mattis
Kleppen

Førsteamanuensis

H/fast

0,2

0,15

0,05

Hans Jørgen
Støp

Førsteamanuensis

H/fast

0,2

0,2

Anders
Dalane
Nils H.
Kanestrøm
Solveig S.
Kolaas
Tormod
Lånkan

Første-lektor

H/fast

0,3

0,2

0,1

Første-lektor

H/fast

0,3

0,2

0,1

Første-lektor

H/fast

0,2

0,2

Univ.-lektor

H/fast

0,3

0,2

0,1

Grete Daling

Univ.-lektor

H/fast

0,4

0,3

0,1

Laila
Grendahl
Inga
Rennemo
Johansen

Univ.-lektor

H/fast

0,3

0,25

0,05

Univ.-lektor

H/midl

0,5

0,45

0,05

10

10
Undervisnings/veiledningsområde i studiet

Ekstern
praksiserfaring6

Antall
år

An
ne
t

0,8 Master
Musikk,
Faglærerutd.
Nord
0,8 Master
Musikk, Faglærer,
Nord
0,7 Faglærer,
Musikk, Nord
0,7 Faglærer
Musikk, Nord
0,8 Faglærer,
BLU, Nord
0,7 Faglærer,
Master Musikk,
Nord
0,5 Faglærer,
Nord, Musikk
NTNU
0,3 Faglærer,
Nord
0,1 Faglærer,
Nord

Årstall

PPU

H.instr.
h.instr.didaktikk

22

2017

IFPU

Muprod, muhist,

20

2017

Piano h.instr. /
biinstr.
Prof.fag, ensemble

30

2017

43

2017

Ensemble,
Praksisprosjekt
Mu.hist, komp.arr.

20

2017

18

2017

Sang/dans,
hørelære,
fagdidaktikk
Didaktikk,
ensemble
Hørelære,
ensemble, Piano
biinstr. fagdidaktikk

21

2017

20

2017

10

2017

Gr.skolelærerutd
Gr.skolelærerutd
Gr.skolelærerutd
Faglærer
-utd.
PPU

PPU
Faglærer
-utd.
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Steffen
Flasnes

Univ.-lektor

H/midl

SUM

0,15

0,1

0,05

2,85

2,25

0,6

0,85 Faglærer,
Nord, kult.sk.
Inderøy
kommune
6,25

Faglærer
-utd.

Komp.arr., piano
h.instr.

9

2017

Tabell 3: for fagmiljøet som bidrar med mindre enn 0.1 årsverk i studiet
1

2

3

Ansatte som
bidrar faglig

Stillingsbetegnelse

Ansettelsesforhold

1

4

5

6

7

Faglige årsverk i studiet

9

10

Undervisnings/veiledningsområde i studiet

Ekstern praksiserfaring6

oppgi studium og
inst. Navn4

2

Total3

Christian
Bratli
Maija Skille

8
Årsverk i andre
studier

U&V

FoU

Annet

Antall år

Årstall

Universitetslærer IkkeH/time

0,08

0,08

H.instr. gitar

2017

Universitetslærer IkkeH/time

0,08

0,08

H.instr. sang

2017

SUM

0,16

0,16

Kommentar:
Ang. ekstern praksiserfaring (10): faglærerutdanningen har et utøvende og pedagogisk preg, med ensemblet i fokus. I tillegg til pedagogisk praksis anser vi derfor også utøvende
ensemblevirksomhet som relevant praksis. Svært mange av våre ansatte er også utøvere, enten som dirigenter eller musikere på høyt nivå.
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Hjelpeark for saksbehandler. Grønt = det som er forskjellig mellom årsstudium og bachelorstudium
NKR

Musikk årsstudium

Kandidaten:

Kandidaten:

K1

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

har kunnskap om klasseledelse, læringsmiljø og utvikling av gode
relasjoner til og mellom elever

K2

kjenner til grunnleggende forsknings- og utviklingsarbeid
innenfor fagområdet

har kunnskap om og forståelse for betydningen av kreativitet og
utforskning i utøvende og musikkpedagogisk arbeid

K3

kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

er bevisst på hvordan egen praksis og nyere forskning kan være
utgangspunkt for fagfornyelse
har god kunnskap om forskning og forskningsmetoder som er relevante
for barn- og unges oppvekstmiljø

K4

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

har kunnskap om lovgrunnlag, herunder skolens formål, verdigrunnlag,
læreplaner og rettigheter og plikter for elevene og skolen

har innsikt i grunnleggende musikkdidaktisk og –utøvende tenkning

har kunnskap om samisk kultur
F1

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

kan med utgangspunkt i styringsdokumenter og forsknings- og
erfaringsbasert kunnskap, planlegge, gjennomføre og reflektere over
undervisning, selvstendig og i samarbeid med andre
kan motivere og veilede elevene, og tilpasse opplæringen til elevenes
evner og anlegg, interesser og deres sosiale og kulturelle bakgrunn

F2

kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne
under veiledning

kan tilrettelegge for utfoldelse, opplevelse og erkjennelse, samt veilede og
samarbeide med kolleger for å styrke de praktiske og estetiske
dimensjoner i alle fag i skolen

F3

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

kan vurdere elevers læring og utvikling i forhold til opplæringens mål, gi
læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere
egen læring

F4

kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og
uttrykksformer

kan vise gode musikkfaglige og utøvende ferdigheter og ha stor evne til
formidling, både musikalsk og pedagogisk
kan bruke elementer fra samisk kultur

G1

har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske
problemstillinger

har evne til å arbeide skapende og kreativt i ulike
formidlingssammenhenger, både utøvende og pedagogisk
kan vurdere og reflektere over egen og andres praksis

G2

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

kan gjennomføre prosjekter der framføring av musikk inngår i en
uttrykksmessig helhet sammen med andre kunstformer

G3

kan formidle sentralt fagstoff som teorier,
problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og
gjennom andre relevante uttrykksformer kan utveksle
synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn
innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling
av god praksis
kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser

har evne til å formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige
diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer
med andre

G4

kjenner til nyere forskning og kan se dette i forhold til eget og andres
arbeid
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NKR

Faglærerutdanning i musikk

Kandidaten:

Kandidaten:

K1

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





K2

kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor
fagområdet



K3

kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet




K4

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





F1

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







har god kunnskap om planlegging, gjennomføring og
evaluering av musikkundervisning
har bred kunnskap om klasseledelse, læringsmiljø og
utvikling av gode relasjoner til og mellom elever
har innsikt i grunnleggende musikkdidaktisk og –utøvende
tenkning
har kunnskap om og forståelse for betydningen av
kreativitet og utforskning i utøvende og musikkpedagogisk
arbeid
er bevisst på hvordan egen praksis og nyere forskning kan
være utgangspunkt for fagfornyelse
har god kunnskap om forskning og forskningsmetoder som
er relevante for barn- og unges oppvekstmiljø
har kunnskap om lovgrunnlag, herunder skolens formål,
verdigrunnlag, læreplaner og rettigheter og plikter for
elevene og skolen
har innsikt i musikkens sosiale og imperiekritiske
forutsetninger
har kunnskap om samisk kultur
kan med utgangspunkt i styringsdokumenter og
forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, planlegge,
gjennomføre og reflektere over undervisning, selvstendig
og i samarbeid med andre
kan motivere og veilede elevene, og tilpasse opplæringen
til elevenes evner og anlegg, interesser og deres sosiale og
kulturelle bakgrunn
kan nyttiggjøre seg forskningsresultater innen kunstnerisk
utviklingsarbeid
kan tilrettelegge for utfoldelse, opplevelse og erkjennelse,
samt veilede og samarbeide med kolleger for å styrke de
praktiske og estetiske dimensjoner i alle fag i skolen

F2

kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere
denne under veiledning



F3

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



kan vurdere elevers læring og utvikling i forhold til
opplæringens mål, gi læringsfremmende tilbakemeldinger
og bidra til at elever kan vurdere egen læring

F4

kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker
og uttrykksformer



kan vise solide musikkfaglige og utøvende ferdigheter og
ha stor evne til formidling, både musikalsk og pedagogisk
kan bruke elementer fra samisk kultur


G1

har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske
problemstillinger





har evne til å arbeide skapende og kreativt i ulike
formidlingssammenhenger, både utøvende og pedagogisk
kan vurdere og reflektere over egen og andres praksis
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G2

G3

G4

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



kan formidle sentralt fagstoff som teorier,
problemstillinger og løsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre
med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom
dette bidra til utvikling av god praksis
kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser



har evne til å formidle sentralt fagstoff muntlig og
skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet
og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre



kjenner til og kan anvende nyere forskning i eget arbeid og
i undervisning



kan gjennomføre prosjekter der framføring av musikk
inngår i en uttrykksmessig helhet sammen med andre
kunstformer
har evne til å arbeide skapende og kreativt i ulike
formidlingssammenhenger, alene eller sammen med andre,
både utøvende og pedagogisk
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Dekanvedtak FLU
Arkivreferanse:

17/04133-1

Saksbehandler

Ingrid Flægstad

Sak: 17/04133 BA Faglærerutdanning i musikk. Re-akkreditering
Re-akkrediteringssøknaden ble behandlet i møte i utvalg for utdanningskvalitet den 30.10. 2017
Utvalgets vedtak:
1. Utdanningsutvalget ved FLU anbefaler Dekan å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon for
Bachelor faglærerutdanning i musikk, under forutsetning av at punkt 2-15 innfris innen 5. november:
2. Sammenhengen mellom studieprogrammet og gjeldene rammeplan må begrunnes.
3. Det må lages rangeringsregler for opptak.
4. Studieprogrambeskrivelse med emnebeskrivelser må foreligge i engelsk versjon.
5. Det mangler en begrunnelse for de valgene som er tatt i arbeidet med læringsutbyttebeskrivelsene.
6. Signerte praksisavtaler må være på plass.
7. Komplett oversikt over fagmiljøets CV må være på plass.
8. Publikasjonsliste (med publikasjoner fra de siste 5 år) må foreligge.
9. Det må gjøres rede for studiemodellen i søknaden med tanke på samkjøring av emner og fagressurs i
Musikk årsstudium.
10. Det må gjøres rede for hva som utgjør studiets sentrale deler og om det er ansatte med minst
førstestillingskompetanse i disse.
11. Det må konkretiseres hvilke videre studier som kan være relevante.
12. Det må begrunnes hvorfor de ulike vurderingsformene på emnenivå er valgt.
13. Det må gjøres rede for hvilke partnerinstitusjoner det er aktuelt med studentutveksling, og det må
begrunnes hvorfor studietilbudene ved de aktuelle institusjonene er faglig relevante.
14. Det må redegjøres for den faglige ledelsens oppgaver knyttet til studietilbudet, herunder hvordan
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet blir ivaretatt.
15. Det må foreligge en oversikt over fagmiljøets deltakelse i internasjonale og nasjonale samarbeid og
nettverk.

Dekanens vedtak:
Dekanen godkjenner søknad om godkjenning (reakkreditering) av studieplan for Årsstudium i musikk, under
forutsetning av at punkt 2–14 innfris.

Sarah J Paulson
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
På bakgrunn av rektors vedtak i sak 17/03574 søkes det her om re-akkreditering for
bachelorutdanningen Faglærerutdanning i musikk.
Studietilsynsforskriften er lagt til grunn for det arbeidet som er gjort.
Faggruppa har jobbet sammen med administrasjonen for å framskaffe all aktuell dokumentasjon.
Drøfting:

Økonomiske konsekvenser:

Innstilling til vedtak:
1. Utdanningsutvalget ved FLU anbefaler Dekan å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon For
Bachelor i musikk, faglærerutdanning, under forutsetning av at punkt 2-15 innfris innen 5. november:
2. Sammenhengen mellom studieprogrammet og gjeldene rammeplan må begrunnes.
3. Det må lages rangeringsregler for opptak.
4. Studieprogrambeskrivelse med emnebeskrivelser må foreligge i engelsk versjon.
5. Det mangler en begrunnelse for de valgene som er tatt i arbeidet med læringsutbyttebeskrivelsene.
6. Signerte praksisavtaler må være på plass.
7. Komplett oversikt over fagmiljøets CV må være på plass.
8. Publikasjonsliste (med publikasjoner fra de siste 5 år) må foreligge.
9. Det må gjøres rede for studiemodellen i søknaden med tanke på samkjøring av emner og fagressurs i
Musikk årsstudium.
10. Det må gjøres rede for hva som utgjør studiets sentrale deler og om det er ansatte med minst
førstestillingskompetanse i disse.
11. Det må konkretiseres hvilke videre studier som kan være relevante.
12. Det må begrunnes hvorfor de ulike vurderingsformene på emnenivå er valgt.
13. Det må gjøres rede for hvilke partnerinstitusjoner det er aktuelt med studentutveksling, og det må
begrunnes hvorfor studietilbudene ved de aktuelle institusjonene er faglig relevante.
14. Det må redegjøres for den faglige ledelsens oppgaver knyttet til studietilbudet, herunder hvordan
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet blir ivaretatt.
15. Det må foreligge en oversikt over fagmiljøets deltakelse i internasjonale og nasjonale samarbeid og
nettverk.

Vedlegg: Bachelor MFL -søknad, 24.10.17, Vedlegg 10 Fagmiljøets sammensetning, Vedlegg 1
Studieprogrambeskrivelse med emnebeskrivelser, Vedlegg 6 Praksisavtaler, Vedlegg 7 Oversikt over
praksisveiledere, Saksframlegg MFL til innsending
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/01204-37
Hanne Solheim Hansen
Anne-Lovise Reiche / Ellen Sirnes

Saksgang
Utdanningsutvalget 18.02.2018

Møtedato
18.01.2018

REAKKREDITERING 2018 (OPPRINNELIG 2017) - BACHELOR I MUSIKK,
FAGLÆRERUTDANNING
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forhold ivaretas før saken oversendes til
rektor (dvs at reakkrediteringssøknaden med tilhørende dokumentasjon oppdateres):
a. Beskrivelse og begrunnelse for rangeringsregelverk ved opptak.
b. Studiemodellen, som består av eksisterende emner, må oppdateres med
korrekte emnenavn og emnekoder slik det er overensstemmelse med
registreringer i FS (det studieadministrative systemet).
c. Studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse må gjennomgås og tilpasses, da
denne er nesten helt identisk med læringsutbyttebeskrivelsen for Årsstudium i
musikk. Begrunnelse for valg gjort i forbindelse kan med fordel utdypes noe.
d. Relevans for videre studier må beskrives i søknaden, og studieplanen bør
konkret nevne muligheter for videre studier på Master i musikk ved Nord
universitet.
e. Det må begrunnes hvorfor hver enkelt undervisnings-, lærings- og
vurderingsform er valgt, og for hvordan disse formene gir grunnlag for at
studentene oppnår læringsutbyttet.
f. Det må konkret beskrives hvordan det legges til rette for at studenten kan ta en
aktiv rolle i læringsprosessen.
g. Praksisavtaler for grunnskolen må fremskaffes. Alle praksisavtaler må være
signerte av begge parter. Søknaden bør omtale om inngåtte praksisavtaler gir
tilfredsstillende kapasitet for avvikling av praksis.
h. Tydelig faglig ledelse og hvordan ansvar for kvalitetssikring og kvalitets-utvikling
av studiet ivaretas må beskrives.
i. Det må redegjøres nærmere for hvordan kravet om førstestillingskompetanse er
ivaretatt i alle de sentrale delene av studieprogrammet. Dersom kravet ikke
innfris pr i dag, må det redegjøres for hvordan fakultetet vil arbeide for å
imøtekomme kravet.
j. Krav til praksisveiledernes kompetanse og erfaring fra praksisfeltet må
beskrives, samt hvordan manglende kompetanse innenfor veiledning følges opp.
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2. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta reakkreditering (endelig godkjenning) av
studieplan med tilhørende dokumentasjon for Bachelor i musikk, faglærerutdanning
under forutsetning av at punkt 3 og 4 innfris.
3. Rektor ber fakultetet om at konkrete avtaler om internasjonal studentutveksling inngås
innen 30. juni 2018, og oversendes studiedirektøren for dokumentasjon.
4. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring for
hele Nord universitet.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med NOKUTs
Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for reakkreditering av
eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember 2016), samt egen plan for
reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29. desember 2016).
I følge planen for reakkreditering i 2017 inngår Bachelor i musikk, faglærerutdanning. I tillegg
inngår også Årsstudium i musikk. Etter søknad fra studieleder ble fakultetet innvilget utsatt frist fra
opprinnelig 15. september til 8. november for oversendelse av reakkrediteringssøknad med tilhørende
dokumentasjon.
Nedenfor er studiemodell samt kort om overordnet bilde av studieprogrammet (sentrale deler er
samspill og ensembleledelse, praksis og profesjonsfaget):
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Bachelor i musikk, faglærerutdanning har vært tilbudt siden høsten 2014 ved den tidligere Høgskolen i
Nord-Trøndelag, nå Nord universitet. Studiet tilbys som heltidsstudium på studiested Levanger. Fra
høsten 2018 vil Årsstudium i musikk være tilnærmet identisk med første studieår, for at studenter med
fullført årsstudium ved overgang til bachelorgrad kan få innpasset dette.
Det påpekes for øvrig at studieprogrammet er nesten identisk med Bachelor - musikkpedagog og
formidler i kulturskolen. Studieprogrammene burde dermed vært reakkreditert samtidig.
Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden og ny oversendelse
Reakkrediteringssøknaden har vært behandlet i lokalt Utdanningsutvalg 30. oktober 2017. Utvalgets
vedtak inneholdt hele 14 punkter som krevde forbedring, eksempelvis begrunnelse for valgene som er
gjort i forbindelse med læringsutbyttebeskrivelsene for programmet, at det benyttes godkjente
vurderingsformer, at det begrunnes hvorfor de ulike vurderingsformene er valgt mv. Dekanen har
oversendt reakkrediteringssøknaden gjennom dekanvedtak 17/04150-1 (7. november) som lyder slik;
Dekanen godkjenner søknad om godkjenning (reakkreditering) av studieplan for Bachelor i
musikk, faglærerutdanning, under forutsetning av at punkt 2–15 innfris.
Det har vært dialog med fakultet etter at søknad og tilhørende dokumentasjon er mottatt. Ny forbedret
søknad ble oversendt 5. desember 2017. Det er denne som nå legges fram for utvalget. Det har vært
videre dialog også etter denne oversendelsen.
Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften
Nedenfor følger vurdering av oversendt reakkrediteringssøknad og tilhørende dokumentasjon.
Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning til denne. Veiledninga er
bygd opp med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften; 1) veiledning, 2) krav til hva
søknaden minst skal inneholde og 3) oversikt over nødvendige vedlegg. Veiledninga består ikke av alle
delene for samtlige paragrafer.
I oversikten nedenfor er det lagt vekt på saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs veiledning
(som om søknaden ble oversendt NOKUT).
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

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

Beskrivelse av og begrunnelse for
rangeringsregler mangler.

tilhørende forskrifter skal være oppfylt.

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

Navn og emnekoder i
studiemodellen stemmer ikke
100% med registering i FS. Dette
må ryddes opp i.

§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

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

Samsvar med NKR: OK samsvar,
men LUB for årsstudiet og
bachelorprogrammet er nesten
helt identiske. Begrunnelse for
valg gjort i forbindelse kan med
fordel utdypes noe.
Dekkende navn: OK
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(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
relevans for videre studier og /eller arbeidsliv.

Faglig oppdatert: OK
Relevans for videre studier: Ikke
beskrevet i søknaden.
Relevans for arbeidsliv: OK

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på
1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal
legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.

(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering
som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger
for internasjonal studentutveksling. Innholdet i
utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

OK
OK
Undervisning/læring/vurdering:
Begrunnelse for hvorfor hver
enkelt undervisnings-, lærings- og
vurderingsform er valgt, og for
hvordan disse formene gir
grunnlag for at studentene
oppnår læringsutbyttet mangler.
Aktiv rolle: Ikke beskrevet
OK

OK
Se kommentar

Se kommentar

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse
som står i forhold til antall studenter og studiets egenart,
være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i
studietilbudet.
(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet
skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen.
Av disse skal det være ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:

Størrelse: OK
Kompetansemessig stabilt: OK
Sammensetning: OK
Institusjonell utfordring for Nord
universitet.
Se kommentar.

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

OK

OK

Fagmiljøets kunnskap: OK
Praksisveiledernes kompetanse:
Se kommentar.

Kommentarer
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering
§ 2-1 (1) Informasjon om rangeringsregelverk og begrunnelse for dette mangler.
§ 2-1 (2) Studiemodell i oversendt reakkrediteringssøknad stemmer ikke 100% med navn og emnekoder
registrert i FS. Eksempelvis i søknad står emnet MFL130 med navn «Hovedinstrument del 1 og del 2» (10
stp, 4 semestre). I FS er navn på emnet «Hovedinstrument del 1» (10 stp og 4 semestre). Emnet er
gjennomført siden høsten 2014. «Hovedinstrument del 2» har emnekode MFL330 i FS (10 stp og 2
semestre), men i studiemodellen er denne emnekoden gitt navnet «Hovedinstrument». Det er svært
viktig at det blir ryddet opp i disse forholdene.
§ 2.2 Krav til studietilbudet
§ 2-2 (1): Læringsutbyttebeskrivelsen (LUB) for årsstudiet og bachelorprogrammet / faglærerutdanningen er nesten helt identiske. Slik beskrivelsene er utformet nå, er det svært liten faglig
progresjon mellom første år (tilsvarer årsstudiet) og studieår 2 og 3. Dette forholdet må rettes opp.
Begrunnelse for valg gjort i forbindelse med LUB kan med fordel utdypes noe.
§ 2-2 (2): Søknaden beskriver meget kortfattet hvordan studieprogrammet er (og blir) faglig oppdatert
og relevans for arbeidsliv. Videre studiemuligheter beskrives ikke i søknaden, mens studieplanen
opplyser at med fullført bachelorgradsstudium kan en søke opptak til mastergradsstudier. Dette
akkrediteringspunkt kunne med fordel ha vært mer beskrevet, ikke minst bør søknaden opplyse at det
er muligheter for videre studier ved Nord universitet på Master i musikk.
§ 2-2 (5): Begrunnelse for hvorfor hver enkelt undervisnings-, lærings- og vurderingsform er valgt, og for
hvordan disse formene gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet mangler. Dette er et
svært viktig akkrediteringspunkt. Det er omfattende arbeid å dokumentere, men bør likevel være på
plass. Andre fakultet har levert meget gode dokumentasjoner på dette, som kan være eksempel til
etterfølgelse. Det er ikke konkret beskrevet hvordan det legges til rette for at studenten kan ta en aktiv
rolle i læringsprosessen.
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§ 2-2 (8): ordninger for internasjonal studentutveksling er mangelfull. Alle gradsprogrammer skal
ordninger for internasjonal studentutveksling og innholdet i denne skal være faglig relevant. Søknaden
bør redegjøre for arbeid med konkrete utvekslingsavtaler og begrunnelse for relevant innholdet i disse.
Signerte avtaler bør være på plass innen utgangen av juni, dvs før oppstart av nytt kull på programmet.
§ 2-2 (9): studieprogrammet inneholder 4 perioder med praksis (70 dager); 1. praksisperiode, første
studieår: grunnskole 1.-10. trinn (20 dager), 2. praksisperiode, andre studieår: kulturskolen (15 dager),
3. praksisperiode, andre studieår: prosjektpraksis (20 dager) og 4. praksisperiode, tredje studieår:
fordypingspraksis (15 dager). Til sammen 8 praksisavtaler er vedlagt søknaden, kun 1 av disse er signert
av Nord universitet. Praksisavtaler for grunnskolen mangler totalt. Det er vedlagt 3 praksisavtaler for
kulturskole. Det er uklart om de øvrige avtalene gjelder prosjektpraksis eller fordypingspraksis. I
redegjørelsen om praksisavtalen savnes
§ 2.3 Krav til fagmiljøet
Denne delen av reakkrediteringssøknaden er lite utfyllende, og kunne med fordel svart mer direkte på
det enkelte reakkrediteringskrav.
§ 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 FLU
følger de anbefalingene, som kommer fra virksomhetsnivå hva gjelder dette kravet.
§ 2-3 (3): Tydelig faglig ledelse og hvordan ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet
ivaretas, er ikke tilfredsstillende beskrevet. Andre fakultet har levert meget gode beskrivelser på dette,
som kan være eksempel til etterfølgelse.
§ 2-3 (4): I søknaden defineres studieprogrammets sentrale deler som samspill og ensembleledelse,
praksis og profesjonsfaget. Oversikten over fagmiljøet gir ikke god nok oversikt som dokumentasjon på
at kravet om førstestillingskompetansen innenfor de sentrale delene er oppfylt. I følge studieplanen er
det flere emneansvarlige innenfor de sentrale delene, som ikke innehar førstestillingskompetanse. Men
denne finnes innenfor fagområdet. Søknaden må da redegjøre for at førstestillingskompetansen
innenfor fagområdet benyttes overfor studentene.
§2-3 (7): Søknaden beskriver ikke nærmere hvilke krav som stilles til praksisveiledernes kompetanse og
erfaring fra praksisfeltet. Av vedlegg til søknaden framkommer til sammen 26 praksisveiledere (her er
veilederne i grunnskole inkludert). Bare 11 av disse har gjennomført utdanning innen veiledning. Det
betyr at de resterende 15 må gjennomføre dette innen en 2 års periode. Søknaden bør redegjøre for
hvordan dette blir håndtert, samt en beskrivelse av hvordan en vil ivareta situasjonen dersom noen av
praksisveilederne ikke gjennomfører innenfor fristen.
Oppsummering
Fakultet for lærerutdanning- kunst og kulturfag fikk tidlig avklart utsatt frist på overlevering av
reakkrediteringssøknader (årsstudium og bachelorgrad innen musikk) fra 15. september til 8.
november. Lokalt Utdanningsutvalg behandlet søknadene 30. oktober. Dekanen gjorde vedtak 7.
november. Av saksframlegget til utvalget og dekanvedtaket framgår mange forbedringspunkter. Ikke
alle forhold er fulgt opp, og noen er ikke tilstrekkelig fulgt opp. Dette framkommer av kommentarene
ovenfor og innstilling til vedtak.
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For øvrig påpekes at saksbehandler er nylig blitt kjent med at Bachelor i musikk, faglærerutdanning er
nesten identisk med Bachelor - musikkpedagog og formidler i kulturskolen. Programmene har emner
med like emnenavn, men ulike emnekoder, noe ulikt læringsutbytte mv. Opplysningen burde ha vært
kjent ved oppstart av reakkrediteringen, slik at også sistnevnte program ble reakkreditert samtidig.

Vedlegg:
Vedlegg 1 – Dekanvedtak oversendelse av reakkrediteringssøknad for Bachelor i musikk,
faglærerutdanning
Vedlegg 2 – Saksframlegg til lokalt Utdanningsutvalg (UU FLU)
Vedlegg 3 – Tilbakemelding fra fagmiljøet etter behandling i lokalt UU
Vedlegg 4 – Søknad om reakkreditering av Bachelor i musikk, faglærerutdanning – justert pr 05.12.2017
Vedlegg 5 – Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser – norsk versjon
Vedlegg 6 – Praksisavtaler
Vedlegg 7 – Oversikt over praksisveiledere
Vedlegg 8 – Internasjonale samarbeidsavtaler
Vedlegg 9 – Oversikt over fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet
Vedlegg 10 – Publikasjonsliste
Vedlegg 11 – CV for fagmiljøet
Vedlegg 12 – hjelpeark for saksbehandler – sammenligning LUB årsstudium og bachelorgrad
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Møte i lokalt utdanningsutvalg ved FLU

Saksnummer:
Arkivreferanse:
Saksbehandler: Nina Andreassen
Dato: 30.10.2017

Sak: Søknad om godkjenning (reakkreditering) av studieplan med tilhørende dokument, for

bachelor i musikk, faglærerutdanning (180 studiepoeng)
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget ved FLU anbefaler Dekan å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon
For Bachelor i musikk, faglærerutdanning, under forutsetning av at punkt 2-15 innfris innen 5.
november:
2. Sammenhengen mellom studieprogrammet og gjeldene rammeplan må begrunnes.
3. Det må lages rangeringsregler for opptak.
4. Studieprogrambeskrivelse med emnebeskrivelser må foreligge i engelsk versjon.
5. Det mangler en begrunnelse for de valgene som er tatt i arbeidet med læringsutbyttebeskrivelsene.
6. Signerte praksisavtaler må være på plass.
7. Komplett oversikt over fagmiljøets CV må være på plass.
8. Publikasjonsliste (med publikasjoner fra de siste 5 år) må foreligge.
9. Det må gjøres rede for studiemodellen i søknaden med tanke på samkjøring av emner og fagressurs i
Musikk årsstudium.
10. Det må gjøres rede for hva som utgjør studiets sentrale deler og om det er ansatte med minst
førstestillingskompetanse i disse.
11. Det må konkretiseres hvilke videre studier som kan være relevante.
12. Det må begrunnes hvorfor de ulike vurderingsformene på emnenivå er valgt.
13. Det må gjøres rede for hvilke partnerinstitusjoner det er aktuelt med studentutveksling, og det må
begrunnes hvorfor studietilbudene ved de aktuelle institusjonene er faglig relevante.
14. Det må redegjøres for den faglige ledelsens oppgaver knyttet til studietilbudet, herunder hvordan
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet blir ivaretatt.
15. Det må foreligge en oversikt over fagmiljøets deltakelse i internasjonale og nasjonale samarbeid og
nettverk.
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1. Vurdering, kort oppsummert:

Tabell 1: Vurdering av reakkrediteringssøknaden med utgangspunkt i Studietilsynsforskriften
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og

Det må lages rangeringsregler for opptak, og disse må
kommuniseres på studiets nettside. Fagmiljøet må ha
dette klart innen 5. november.

høyskoler med tilhørende forskrifter skal
være oppfylt.

(2) Informasjon om studietilbudet skal være

Sammenhengen mellom studieprogrammet og gjeldene
rammeplan må begrunnes.
OK

korrekt, vise studiets innhold, oppbygging og
progresjon samt muligheter for
studentutveksling.
§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

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

Studiets navn på norsk, engelsk og eventuelt andre
språk. Under utarbeidelse. Ferdigstilles innen 5.
november.

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

OK

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

Begrunnelse og beskrivelse OK i søknad. Noen signerte
avtaler på plass, men venter på mottak av flere utsendte.
Disse vil være på plass innen 5. november 2017.

Fagmiljøet må konkretisere hvilke videre studier som kan
være relevante

Det må gjøres rede for studiemodellen i søknaden med
tanke på samkjøring av emner og fagressurs i Musikk
årsstudium.
Det må begrunnes hvorfor de ulike vurderingsformene
på emnenivå er valgt

OK

OK

Det må gjøres rede for hvilke partnerinstitusjoner det er
aktuelt med studentutveksling, og det må begrunnes
hvorfor studietilbudene ved de aktuelle institusjonene er
faglig relevante

2

70/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i musikk, faglærerutdanning - 17/01204-37 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i musikk, faglærerutdanning : Saksframlegg lokalt UU FLU - Reakkreditering av Bachelor i musikk

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

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

Det anbefales at det i søknaden redegjøres for
om fagmiljøet tilknyttet studiet er
kompetansemessig stabilt over tid.

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

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

Begrunnelse og beskrivelse OK i søknad.
Det er et mål å ha alle komplette CV’er på plass
innen 5.november 2017.
Det må redegjøres for den faglige ledelsens
oppgaver knyttet til studietilbudet, herunder
hvordan kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
studiet blir ivaretatt.
OK

Begrunnelse og beskrivelse OK, men vedlegg 12
(publikasjonsliste) mangler. Er under
utarbeidelse, og vil være på plass til 5.
november.
Det må foreligge en oversikt over fagmiljøets
deltakelse i internasjonale og nasjonale
samarbeid og nettverk.
OK
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2. Saksutredning og bakgrunn:
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember
2016), samt egen plan for reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29. desember 2016),
hvor Bachelor i musikk, faglærerutdanning, inngår.

Tabell 2: Studiemodell Bachelor i musikk, faglærerutdanning (180 studiepoeng)
EMNER

Studiepoeng

Høst

Vår

Høst

Vår

MFL110, Samspill og ensembleledelse 1
MFL120, Bi-instrument, del 1

10

x

10

10

x

10

MFL130, Hovedinstrument, del 1

10

MFL140, Arrangering, komponering,
hørelære.
MFL150, Musikkhistorie og analyse,
del 1

10

x
x

5
10

10

x

10

MFL160, Profesjonsfag, del 1

15

x

15

MFL190, Praksisopplæring
1.periode, grunnskole

0

x

x

MFL210, Samspill og ensembleledelse 2

x

5

10

x

10

MFL220, Bi-instrument, del 2
MFL240, Arrangering, komponering,
hørelære, del 2.

10
15

x

10

x

5

MFL2501, Musikkhistorie og
analyse, del 2

10

x

10

MFL260, Profesjonsfag, del 2

20

x

20

MFL290, Praksisopplæring
2.periode, kulturskole

0

x

MFL295, Praksisopplæring
3.periode,

0

MFL330, Hovedinstrument

10

x

MFL360, Profesjonsfag, del 3

10

10

MFL370, Formidling og konsertproduksjon

15

x

15

MFL380, Bacheloroppgave

15

x

15

MFL390, Praksisopplæring
4.periode, videregående opplæring
Sum studiepoeng

Høst

Vår

10

x

10

x

180
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Studiets egenart ligger i kombinasjonen av en grunnleggende musikalsk praksis med et didaktisk fokus. Studiets
kjerneområder ligger i skjæringspunktet mellom utøvende og pedagogisk musikkompetanse. Mange
lokalsamfunn trenger ressurspersoner som er i stand til å fylle mange roller innen musikklivet, og det er i dette
arbeidsmarkedet faggruppen ser sitt samfunnsoppdrag.
I arbeidet med denne reakkrediteringa har fagmiljøet forsøkt å se Musikk årsstudium og Musikk faglærer 1. år
i en tettere sammenheng enn slik studiene har vært organisert tidligere.
Tidligere har faglærerutdanninga rekruttert mange søkere fra årsstudiet. Disse har måttet ta hele 1. året på
faglærerutdanninga, selv om årsstudiet har hatt mange overlappende læringsutbytter og innholdsmessig hatt
store likheter med 1.året. For studentene som har tatt årsstudiet har dette «vært problematisk» i og med at de
har måttet bruke 4 år på et 3-årig bachelorstudium.
Samfunnsbehovet er stort for å imøtekomme et marked som trenger kompetente musikklærere/utøvere. Ca
1/3 av dagens musikklærere er uten musikkutdanning og derfor vil også et ettårig musikkstudium være av stor
skole- og samfunnsmessig verdi.

Reakkrediteringsprosessen har foregått ved at studieprogramansvarlig og faggruppeleder for
studieprogrammet har gått gjennom punktene i NOKUTs veiledningsmal for akkreditering av studietilbud, og
beskrevet de aktuelle punktene for studiet. Dette arbeidet er gjort med tanke på at utdanningen skal være i
tråd med krav til studiekvalitet i ny studietilsynsforskrift.
Læringsutbyttebeskrivelsene er gjennomgått nøye, slik at det skal være tett sammenheng mellom
studieprogram og emner, samt at disse er i tråd med NKR. Det er også gjort en total gjennomgang av
vurderingsordningen i alle emnebeskrivelser slik at disse skal være i tråd med godkjente vurderingsordninger
ved Nord universitet (Rektorvedtak 09.12.2016 (16/02868-6))

Forventede vedlegg til akkrediteringssøknad
Vedlegg 1: Studieprogrambeskrivelse med emnebeskrivelser
Vedlegg 2: Studieplan i engelsk versjon
Vedlegg 3: Vitnemål og diploma supplement

Vedlegg 4: Eventuelle rammeplaner

Kommentar
Vedlagt
Under arbeid, se saksutredning
Ikke utarbeidet i forbindelse med
reakkrediteringsarbeidet. Dette er ikke aktuelt
ved reakkreditering da vitnemål og diploma
supplement allerede finnes.
Ikke eget vedlegg men viser til:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/201303-18-290?q=faglærer musikk

Vedlegg 5: Andre forskrifter
Vedlegg 6: Praksisavtaler

Ikke aktuelt

Vedlegg 7: Oversikt over praksisveiledere
Vedlegg 8: Internasjonale samarbeidsavtaler.
Vedlegg 9: Eventuelle nettstudier
Vedlegg 10: Fagmiljøets sammensetning
Vedlegg 11: Oversikt over fagmiljøets deltagelse i nasjonale og
internasjonale nettverk
Vedlegg 12: Oversikt over fagmiljøets forskning/utviklingsarbeid
Vedlegg 13: Fagmiljøets CV’er

Vedlagt
Vedlagt
Ikke aktuelt for dette studiet
Vedlagt

Vedlagt. Flere avtaler ventes underskrevet innen
5.november, se saksutredning.

Mangler og må ettersendes
Mangler og må ettersendes
Mangler og må ettersendes
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§ 2-1. Forutsetninger for akkreditering:
1. For søkere om bachelorgrad (nivå 6) i NKR skal informasjonen i søknaden minst inneholde:
1.
2.
3.
4.
5.

Beskrivelse av og begrunnelse for opptakskravene til studiet
Angivelse av tidspunkt for opptak til studiet og studiestart, med begrunnelse
Beskrivelse av og begrunnelse for rangeringsregler
Beskrivelse av og begrunnelse for hvordan andre relevante forskrifter er oppfylt
Hvis utdanningen er rammeplanstyrt, må det beskrives og begrunnes hvordan rammeplanen er oppfylt
i studiet
6. Hvis relevant, beskrivelse og begrunnelse for hvordan sertifisering skal oppnås og hvem som er
sertifiseringsmyndighet
7. Hvordan studiet oppfyller kravene til førstegangsvitnemålskvote, og eventuelle andre relevante kvoter
8. Vurdering av om det er nødvendig å søke Kunnskapsdepartementet om unntak fra opptaksforskriften,
med begrunnelse for dette
Kommentar:
1. Opptakskravene er beskrevet i studieprogrambeskrivelsen og begrunnet under kapittelet
«Overordnet om studiet»
2. Opptaksprøven som er beskrevet i studieprogrambeskrivelsen skal sikre et tilstrekkelig godt utøvende
nivå på studentene i studiet, da det vektlegges både musikkpedagogikk og musikalsk utøvelse.
3. Mangler beskrivelse av og begrunnelse for rangeringsregler. Dette må tydelig kommuniseres i
studieplanen, og gjøres rede for i søknaden.
4. Søknaden viser også til andre forskrifter som: Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet
(hjemlet i UH-loven), Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, samt
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
5. Studiets læringsutbytte beskrevet i studieprogrambeskrivelse er bevisst sammenfallende med
rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag, men det savnes en
begrunnelse for hvordan rammeplanen er oppfylt i studiet.
6. Ikke relevant
7. Det må lages rangeringsregler for opptak, og disse må kommuniseres på studiets nettside.
8. Ikke relevant

§ 2-1 (2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging og progresjon, samt
muligheter for studentutveksling.
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:


Studieplan

Kommentar:
 § 2-1 (2) er innfridd. Viser til vedlegg 1: studieplan med emnebeskrivelser, i norsk versjon.
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§ 2-2. (1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
1.
2.
3.
4.

Beskrivelse av læringsutbyttet for studiet, og en redegjørelse for hvordan dette er i samsvar med NKR.
Begrunnelse for de valgene som er tatt i arbeidet med læringsutbyttebeskrivelsene.
Studiets navn på norsk, engelsk og eventuelt andre språk.
Begrunnelse for hvordan studiets navn er dekkende for studiets innhold og nivå.

Kommentar:
1. Det illustreres med en tabell hvordan studiets læringsutbyttet på programnivå er i samsvar med NKR.
Fremkommer av tabell 3 i søknaden.
2. Læringsutbyttebeskrivelsen er utarbeidet i samsvar med NKR og studiets egenart. Begrunnelsen ligger
og implisitt i læringsutbyttebeskrivelsene, på program- og emnenivå. Det mangler en begrunnelse for
de valgene som er tatt i arbeidet med læringsutbyttebeskrivelsene.
3. Under utarbeidelse, og må ferdigstilles innen 5. november.
4. Begrunnelse for hvordan studiets navn er dekkende for studiets innhold og nivå. Er formulert under
«overordnet om studietilbudet» samt under §2-2 (1).

§ 2-2. (2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert, og ha tydelig relevans for videre studier og/eller arbeidsliv.
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
1. Beskrivelse av om studiet er faglig relevant for arbeids- og samfunnsliv, videre studier eller begge
deler.
2. Eksempler på mulige yrker og/eller videre studier.
3. En redegjørelse for om søker har undersøkt hvilke videre studier som vil være aktuelle for studentene å
søke om opptak til.
4. Beskrivelse av hvordan institusjonen jobber med å sikre at studietilbudet er faglig oppdatert.
5. En vurdering av rekrutteringsgrunnlag og samfunnets behov for den aktuelle kompetansen.
Kommentar:
1. Faglig relevans for arbeids- og samfunnsliv og videre studier beskrives under innledende del samt i
eget punkt under krav til studietilbudet.
2. Mulige yrker og/eller videre studier er beskrevet under «overordnet om studietilbudet» samt i
studieprogrambeskrivelsen.
3. Hvilke videre studier som vil være aktuelle for studentene å søke opptak til, er ikke beskrevet godt
nok.
4. Studietilbudet er faglig oppdatert og dette beskrives under §2-2 (2) i søknaden.
5. Søkertall er beskrevet under innledende del, side 5.
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§2-2. (3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
 Beskrivelse av studentenes arbeidsomfang i studiet per semester totalt, samt fordelt på kategoriene
organiserte læringsaktiviteter, selvstudium og eksamensforberedelse. Dette kan gjerne illustreres i en
tabell. Beskrivelsen må vise at arbeidsomfanget er tilpasset studietilbudets profil og læringsutbytte.
Kommentar: Søknaden tilfredsstiller §2-2. (3), se tabell 4.

§2-2. (4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
1. En beskrivelse av alle studiets emner med angivelse av hvilke som er obligatoriske og hvilke som er
valgfrie.
2. Begrunnelse for hvordan studiets innhold og oppbygning gir grunnlag for at studentene oppnår
læringsutbyttet. Dette kan gjerne illustreres i en tabell.
3. Beskrivelse av hva slags infrastruktur, annet utstyr og støttefunksjoner som er nødvendig for at
studentene skal kunne oppnå læringsutbyttet.
4. Begrunnelse for at nødvendig infrastruktur, annet utstyr og støttefunksjoner er tilgjengelig og
dimensjonert i forhold til antall studenter.
Vedlegg:
 Studieplan
 Avtaler dersom institusjonen tar i bruk infrastruktur eksternt.
Kommentar:
1. Fremkommer av emnebeskrivelsene.
2. Sammenhengen mellom studiets innhold, herunder LUB på emnenivå, og studiets overordnede
læringsutbytte, fremkommer av tabell 3. Det må gjøres rede for studiemodellen i søknaden med
tanke på samkjøring av emner og fagressurs i Musikk årsstudium.
3. Se under punktet «Infrastruktur, tilpasset studiet» i søknaden.
4. Begrunnelsen fremkommer under «Infrastruktur, tilpasset studiet» i søknaden, der fasilitetene er
gode og dimensjonerte for større grupper studenter.

§ 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.
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
1. Oversikt over alle undervisnings-, lærings- og vurderingsformer som skal benyttes
2. Begrunnelse for hvorfor hver enkelt undervisnings-, lærings- og vurderingsform er valgt, og for
hvordan disse formene gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet.
3. Beskrivelse av hvordan fagmiljøet legger til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen
Kommentar:
1. Fremkommer i vedlegg 1 der emnebeskrivelsene skisserer undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer.
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2. Det undervises både individuelt, i grupper og i full klasse. Det er nødvendig med deltakelse og aktivt
samarbeid mellom studentene for å kunne oppnå de ønskede utbytteformuleringer som er satt for de
ulike emnene. Her vil bl.a. interaktive prosesser, ensemblemedvirking (i utvidet forstand) og faglige
samtaler mellom studenter, medstudenter og lærere vil være essensielt. Dette fremkommer av
vedlegg 1 i selve studieprogrambeskrivelsen
3. Fremkommer av læringsutbyttebeskrivelsen i studieprogrambeskrivelsen og emnebeskrivelsene.

§ 2-2. (6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid.
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
1. Beskrivelse av hvordan studentene vil møte forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid
gjennom studietilbudet.
2. Begrunnelse for at studiet har en relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og
faglig utviklingsarbeid.
Kommentar:
1. Dette sikres fortrinnsvis gjennom Profesjonsfaget og Bacheloroppgaven. Se aktuelle
emnebeskrivelser: MFL 160, 260, 360 og 380.
2. Dette sikres fortrinnsvis gjennom Bacheloroppgaven og sekundært gjennom profesjonsfaget. Se
aktuelle emnebeskrivelser: MFL 380 og 160, 260, 360.
§ 2-2. (7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang
og egenart.
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
1. Beskrivelse av ordninger for internasjonalisering.
2. Begrunnelse for at ordningene er relevante for studietilbudet.
Vedlegg:
 Avtaler om internasjonalisering.
Kommentar:
1. Fremkommer av vedlegg 8 – internasjonale samarbeidsavtaler. Beskrives under §2-2 (7) og (8). Det
anbefales likevel å vise til andre ordninger for internasjonalisering – eksempelvis: pensum,
undervisningsopplegg, forskning etc.
2. Begrunnes godt nok
Konkrete avtaler – se vedlegg 8.
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§ 2-2. (8) Studietilbud som fører fram til en grad skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling. Innholdet
i utvekslingen skal være faglig relevant.
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
1. Beskrivelse av ordninger for studentutveksling og begrunnelse for at avtalene er faglig relevante.
2. Beskrivelse av hvilket tidspunkt i studiet utveksling er mulig og begrunnelse for at utveksling kan
innpasses i det ordinære studieløpet.
Vedlegg:
 Bindende avtaler om studentutveksling
Kommentar:
1. Studiets mobilitetsvindu er definert. Det må gjøres rede for hvilke partnerinstitusjoner det er aktuelt
for studentene å utveksle til, og det må redegjøres for hvorfor studietilbudene ved de aktuelle
institusjonene er faglig relevante.
2. Tidspunkt og begrunnelse for innpassing i studieløp beskrives under § 2-2 (8).

§ 2-2. (9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og praksissted.
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
1. Beskrivelse av hvordan institusjonen legger til rette for og gjennomfører praksis i studietilbudet.
2. Begrunnelse for at praksis er faglig relevant for studietilbudet og bidrar til at studentene oppnår
læringsutbytte.
Vedlegg:
 Signert(e) praksisavtale(r)

Kommentar:


§ 2-2. (9) er oppfylt. Noen signerte avtaler på plass, men resterende avtaler må foreligge innen 5.
november 2017.

Krav til fagmiljøet
«Vi ber derfor om at institusjoner som søker NOKUT om akkreditering, beskriver hvordan de forstår kravene
med henblikk på sitt studietilbud, og deretter begrunner hvordan kravene er oppfylt. De sakkyndige vil gjøre en
faglig vurdering av om kravene er oppfylt i hvert enkelt tilfelle.»
Kommentar:
Kravet til fagmiljøet er beskrevet i forskrift fra KD om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.
For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20 % ansatte med
førstekompetanse. For dette studiet er 55 % i førstestilling
Minst 50 % av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling i institusjonen. For
dette studiet er prosentandelen ca. 96 %.
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§ 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.
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
1. En oversikt over fagmiljøets ansvarsområder og oppgaver i studiet (undervisning, veiledning, FoU/KU,
faglig ledelse etc).
2. En beskrivelse av fagmiljøets kompetanse og begrunnelse for hvordan denne kompetansen er
tilstrekkelig bred til å dekke studiets fag og emner.
3. Angivelse av fagmiljøets størrelse i årsverk og antall faglig tilsatt per student.
4. Begrunnelse for at fagmiljøets størrelse er tilpasset antall studenter og den undervisning og veiledning
og FoU/KU som er tilknyttet studietilbudet.
5. Begrunnelse for hvordan søker vil sikre et stabilt fagmiljø som har den riktige kompetansen for
studietilbudet over tid.
Kommentar:
1.
2.
3.
4.

Denne oversikten fremkommer av tabell 6.
Tabell 6, samt beskrivelse under tabell.
Størrelse i årsverk (9,95) og antall faglig tilsatt per student (0,17). Fremkommer av tabell 6.
Studiet har en høy grad av utøvende undervisning. Det foregår i grupper og individuelt (blant annet
hovedinstrument), og faktoren 0,17 er i tråd med intensjon om høy utøvende og pedagogisk
kompetanse, jfr. Utbytteformuleringer på programnivå.
5. Fagmiljøet følger en kompetanseplan, forankret i fakultetet, som sikrer minimum 65 & førstestillinger
og toppstillinger.

§ 2-3. (2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
1. Beskrivelse av fagmiljøets UH-pedagogiske, didaktiske og digitale kompetanse.
2. Beskrivelse av hvilke tiltak institusjonen har for å sikre og utvikle fagmiljøets utdanningsfaglige
kompetanse.
3. Redegjørelse for fagmiljøets digitale kompetanse og hvordan denne sikres og vedlikeholdes.
Vedlegg:
 CV’er for fagmiljøet

Kommentar:
1. Fremkommer av tabell 6, under kolonnen formell pedagogisk kompetanse. Det benyttes variert
digitale verktøy i undervisningen. Dette fremkommer i vedlegg 1 under studieprogram og emner,
samt i søknaden under §2-2 (2).
2. Dette er et institusjonelt ansvar. Nord universitet har satt i gang en prosess med å utvikle
kompetansehevingstilbud slik at samtlige fagansatte kan opparbeide seg formell UH-pedagogisk
basiskompetanse. Det forventes derfor ikke at dette er på plass nå, men faggruppeleder må se til at
fagmiljøet følger de anbefalinger som kommer.
3. Digital kompetanse sikres gjennom daglig bruk i undervisningen. Den praktiske vinklinga på studiet
krever høy digital kompetanse og oppdatert programvare. Se under Krav til fagmiljøet.
Vedlegg:
Det er et mål å ha alle komplette CV’er på plass innen 5.november 2017.
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§ 2-3. (3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling av studiet.
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
1. Beskrivelse av studiets faglige ledelse og ved hvilket nivå ved institusjonen den er etablert på.
2. Redegjørelse for den faglige ledelsens oppgaver knyttet til studietilbudet.
Kommentar:
1. Studieprogramansvarlig (SPA) Roy Waade er førstelektor med dr.grad.
4. Det må redegjøres for den faglige ledelsens oppgaver knyttet til studietilbudet, herunder hvordan
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet blir ivaretatt.
§ 2-3. (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.
Kommentar:
 Se tabell 6 der dette fremkommer

§ 2-3. (5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
1. Beskrivelse av den forskningen og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid
fagmiljøet utfører og har utført de siste fem år
2. Begrunnelse for hvordan fagmiljøets forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid har en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og
nivå.
Vedlegg:
 Publikasjonsliste for de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist.
 Eventuell annen dokumentasjon på kunstnerisk utviklingsarbeid og/eller faglig utviklingsarbeid.
Kommentar:
1. Beskrivelse finnes under § 2-2 (6) i søknaden
2. Begrunnelsen fremkommer implisitt under beskrivelsen i punktet over.
Vedlegg:
Vedlegg 12 – mangler foreløpig. Er under utarbeidelse. Må være på plass til 5. november.
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§ 2-3. (6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad skal delta aktivt i nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet.
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
1. Beskrivelse av hvilke nasjonale og internasjonale samarbeid fagmiljøet deltar aktivt i.
2. Begrunnelse for hvordan fagmiljøet deltar aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk.
3. Begrunnelse for hvorfor disse samarbeidene og nettverkene er relevante for studiet.
Vedlegg:


Dokumentasjon på nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som fagmiljøet deltar i.

Kommentar:
1. Beskrives under §2-2 (6) i søknaden.
2. Begrunnelsen er at et sterkere fokus på nasjonale og internasjonale samarbeid høyner kvaliteten på
studiet og sikrer studentenes muligheter til å delta i nasjonale og internasjonale nettverk og
studietilbud. Fremkommer under §2-2 (6) i søknaden, samt i fagmiljøets CV-oversikt.
3. Denne måten å organisere studiet og fagmiljøet på sikrer en internasjonal kvalitetsstandard på våre
studietilbud. Kravet er tilfredsstillende oppfylt.
§ 2-3. (7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne har relevant kompetanse, og
erfaring fra praksisfeltet.
Informasjon i søknaden skal minst inneholde:
1. Beskrivelse av den erfaringen og kunnskapen fagmiljøet ved søkerinstitusjonen har fra praksisfeltet og
begrunnelse for hvordan denne kunnskapen holdes oppdatert.
2. Beskrivelse av hvilken systematisk kontakt som finnes mellom fagmiljøet ved institusjonen og
praksisveilederne ved praksisinstitusjon.
3. Beskrivelse av hvilke krav institusjonen stiller til praksisveiledernes kompetanse og erfaring fra
praksisfeltet.
4. Begrunnelse for hvordan institusjonen kontinuerlig sikrer at praksisveiledernes kompetanse er relevant
for studietilbudet.
Kommentar:






Fremkommer av tabell 6. Faglærerutdanningen har et utøvende og pedagogisk preg, med ensemblet i
fokus. I tillegg til pedagogisk praksis anser vi derfor også utøvende ensemblevirksomhet som relevant
praksis. Svært mange av våre ansatte er også utøvere, enten som dirigenter eller musikere på høyt
nivå.
Dette fremkommer av emneplaner for praksisopplæring i vedlegg 1.
Fremkommer av vedlegg 6 – praksisavtaler der vi overholder avtaleverket om veilederkompetanse
minimum 15 stp.
Fremkommer av vedlegg 6 – praksisavtaler der praksisinstitusjonen forplikter seg til å oppdatere
veilederkompetansen for sine ansatte innen to år.
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Følgebrev fra faggruppen tilknyttet Faglærerutdanning i
musikk, Bachelor
Viser til dekanvedtak i sak 17/04133, hvor studieplanen med tilhørende dokument godkjennes av
dekan under forutsetning av at man oppfyller alle krav i studietilsynsforskriften innen 5. november.
I det følgende kommenteres hvordan anmodninger i vedtaket har blitt tatt hånd om i søknad med
vedlegg:
1. Sammenhengen mellom studieprogrammet og gjeldene rammeplan må begrunnes.
Kommentar: Denne sammenhengen er nå begrunnet, og må ses i sammenheng med tabell 3
og 5 i søknaden.
2. Det må lages rangeringsregler for opptak.
Kommentar: Det er beskrevet i søknaden hvordan rangering av søkere er tenkt organisert.
3. Studieprogrambeskrivelse med emnebeskrivelser må foreligge i engelsk versjon.
Kommentar: Det jobbes fortløpende med oversetting av studieplan og tilhørende emner.
Dette vil være på plass i god tid før publiseringsfristen 1.februar.
4. Det mangler en begrunnelse for de valgene som er tatt i arbeidet med
læringsutbyttebeskrivelsene.
Kommentar: Dette er redegjort for i søknaden som nå foreligger.
5. Signerte praksisavtaler må være på plass.
Kommentar: Komplett avtaleliste foreligger nå. Se vedlegg 6.
6. Komplett oversikt over fagmiljøets CV må være på plass.
Kommentar: Denne foreligger. Se vedlegg 13. Noen av CV’ene trenger en oppdatering. Dette
er noe vi skal arbeide med. Kompetanse og erfaring kommer tydelig frem, noe som er viktigst i
sammenheng med reakkrediteringsprosessen.
7. Publikasjonsliste (med publikasjoner fra de siste 5 år) må foreligge.
Kommentar: Denne foreligger nå. Se vedlegg 12.
8. Det må gjøres rede for studiemodellen i søknaden med tanke på samkjøring av emner og
fagressurs i Musikk årsstudium.
Kommentar: Det er nå redegjort for samkjøring av emner og fagressurs.
9. Det må gjøres rede for hva som utgjør studiets sentrale deler og om det er ansatte med minst
førstestillingskompetanse i disse.
Kommentar: Dette er nå redegjort for. Tabell 5 viser at samspill og ensembleledelse, samt
praksis og profesjonsfag er sentrale emner i studiet. Fagmiljøets kompetanse og planlagte
faglige bidrag i studiet fremkommer av tabell 6.
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10. Det må konkretiseres hvilke videre studier som kan være relevante.
Kommentar: Det er nå beskrevet konkret hvilke studier som kan være relevante.
11. Det må begrunnes hvorfor de ulike vurderingsformene på emnenivå er valgt.
Kommentar: Vurderingsformene fremkommer av emnebeskrivelsene. Det er nå også
begrunnet hvorfor de ulike vurderingsformene på emnenivå er valgt. Eksempelvis nevnes at
oppnåelsen av praktisk kunnskap og ferdigheter måles gjennom praktiske eksamener.
12. Det må gjøres rede for hvilke partnerinstitusjoner det er aktuelt med studentutveksling, og det
må begrunnes hvorfor studietilbudene ved de aktuelle institusjonene er faglig relevante.
Kommentar: Det er nå beskrevet i hvilke partnerinstitusjoner det er aktuelt med
studentutveksling. Begrunnelsen fremkommer i kapitlet om internasjonalt samarbeid.
13. Det må redegjøres for den faglige ledelsens oppgaver knyttet til studietilbudet, herunder
hvordan kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet blir ivaretatt.
Kommentar: Dette er nå redegjort for.
14. Det må foreligge en oversikt over fagmiljøets deltakelse i internasjonale og nasjonale samarbeid
og nettverk.
Kommentar: Dette er redegjort for i søknaden.
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Bachelor i musikk, Faglærerutdanning,
(180 studiepoeng)
Fakultet for lærerutdanning og kunst og
kulturfag.
5. desember 2017
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Generelt om studiet

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

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
x

campus-/stedbasert studium

o samlingsbasert studium
o desentralisert studium ved annet studiested, oppgi
studiested:
o nettstudium
o nettstudium med samlinger

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
x

heltidsstudium

o deltidsstudium
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Innledende del
Rektor ved Nord universitet har den 29. desember 2016 vedtatt (17/03574-6) plan for
reakkreditering i 2017, hvor både Årsstudium i musikk og Bachelor – faglærerutdanning i
musikk inngår. I tråd med denne planen søkes det herved om godkjenning av studieplan for
Bachelor i musikk, faglærerutdanning.

PRESENTASJON AV NORD UNIVERSITET.
Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det tas årlig opp
studenter til mer enn 180 studier innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag.
Nord universitet har rundt 1200 ansatte og 12 000 studenter fordelt på studiestedene
Stokmarknes, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og
Stjørdal. Med nærhet til samfunns- og arbeidsliv skal Nord universitet bidra til å løse
regionale, nasjonale og globale utfordringer. Nord universitets overordnede fagprofil er: Blå
og grønn vekst; Innovasjon og entreprenørskap; Velferd, helse og oppvekst. Studier som skal
inngå i porteføljen skal vurderes i forhold til dette. Det skal også synliggjøres hvordan vi
ivaretar universitetets nasjonale ansvar for sørsamisk/lulesamisk språk/kultur.
Nord universitet ble dannet 01.01.2016 gjennom en sammenslåing av Universitetet i
Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag, etter vedtak om fusjonering i
statsråd 09.10.20152. Vedtaket er basert på Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for
kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren, hvor målet med en
strukturreform er å skape universiteter og høyskoler med høy kvalitet i utdanning og
forskning, samt robuste fagmiljøer.
Nord universitet strekker seg fra Stjørdal i sør til Stokmarknes i nord, og må jobbe for å skape
helhet i studietilbudene selv om avstandene er store. Det positive med en flercampus-modell
er at Nord universitet er tett på det arbeids- og næringslivet vi er en del av. Nærhet og
samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonen Nord universitet og samfunns- og arbeidslivet kan
skape vekst og nye arbeidsplasser gjennom utdanning av kompetent arbeidskraft og ledere, og
gjennom forskning.
Presentasjon av fakultetet hvor studiet er tilknyttet: Fakultet for lærerutdanning og kunst- og
kulturfag
Nord universitetet er Norges tredje største lærerutdanningsinstitusjon og har fire etablerte
ph.d.-utdanninger. Institusjonen har internasjonalt orienterte fagmiljø med etablerte
fellesgrader og forskningssamarbeid med kunnskapsinstitusjoner blant annet i Tyskland,
Russland, Ukraina og Slovakia.
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag skal blant annet bidra til å sikre tilgang til
kvalifiserte lærere regionalt og nasjonalt, og bidra til forskningsbasert utvikling av læreryrket.
Fakultetet vil ha rundt 3500 registrerte studenter og 287 ansatte, inklusiv midlertidig ansatte
og fast ansatte i små stillingsbrøker.
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Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag ivaretar forskning og utdanning innen
utdanninger til grunnskolelærer, barnehagelærer, faglærer i musikk, praktisk-pedagogisk
utdanning, skuespillerutdanning, mastergrad i kroppsøving, og andre fagtilbud som for
eksempel årsstudier tilknyttet studieområdene. Nord universitets nasjonale ansvar for
sørsamisk språk og kultur ivaretas av denne avdelingen
Bachelor i musikk, faglærerutdanning sin plass i vår institusjon, samt musikk-fagets plass i
samfunnet, velger vi å beskrive slik:
Studiet bygger på kombinasjonen av en bred musikalsk praksis, teoretisk refleksjon og
et didaktisk fokus. Studiets hovedområder ligger i møtepunktet mellom utøvende og
pedagogisk musikkompetanse, samt forsknings- og utviklingsarbeid innen
musikkpedagogikk og musikkutøvelse. Mange skole- og lokalsamfunn trenger
ressurspersoner som er i stand til å fylle ulike roller innen musikklivet, og det er i
dette arbeidsmarkedet vi ser vårt samfunnsoppdrag.
Slik det kommer frem i Nord universitets strategi – 20201, har institusjonen som mål å ivareta
sin plass i UH-sektoren og sitt samfunnsansvar gjennom å bygge anerkjente fagmiljøer innen
de profesjons- og tema-/disiplinfag der det har definert sin styrke. Musikkmiljøet ved Nord
universitet har gjennom mange år utvidet staben, hevet det faglige nivået, og drevet
oppsøkende rekrutteringsvirksomhet. Resultatet er en studentmasse som er stabil både i faglig
nivå og i størrelse. Musikkfaget er pr i dag representert innen grunnskolelærerutdanning,
barnehagelærerutdanning, som treårig bachelorstudium (faglærerutdanning) og to masterløp,
samt ulike videreutdanningstilbud.

Begrunnelse for hvorfor det fortsatt er viktig at dette studiet tilbys.
Vårt studium er etterspurt på nasjonalt nivå. Vi har søkere fra hele landet og det mener vi har
sammenheng med særlig tre faktorer:
1) Vårt studium har høy kvalitet (noe vårt «Studiebarometer» for de 3 siste årene kan vise.
Dette henger særlig sammen med sterke lærerressurser, samt at vi tar tilbakemeldinger fra
studentene på alvor- og forsøker å forbedre oss kontinuerlig. Vi har også en egen Questbackevaluering for våre studenter, slik at vi skal kunne fange opp forhold som ikke holder god nok
kvalitet).
2) Vårt studium er profesjonsrettet og viktig for den store gruppen som vil kombinere det å bli
faglærer i musikk, med det å være utøvende innen musikk og musikalsk ledelse.

1

https://norduniversitet.sharepoint.com/Organisasjon/virksomhetsstyring/Documents/Nord%20universitet%20
_%20Strategi%202020.pdf
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3) Det er få institusjoner som tilbyr et Faglærer-studium i musikk i Norge. At vi rekrutterer
godt, kan søkertallene for de siste årene vise:

Studieprogramnavn
Musikk - faglærerutdanning,
bachelorgradsstudium

2013
Søknader
(totalt)

2014
Søknader
(totalt)

2015
Søknader
(totalt)

2016
Søknader
(totalt)

106

101

79

96

(Tall oppgitt fra Opptakskontoret, ved Nord
Universitet).

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

Studenter
totalt første
studieår

Studenter
totalt ved full
drift

Antall fulltidsstudenter

20

60

Antall deltidsstudenter

0

0

Antall nettstudenter fulltid

0

0

I arbeidet med denne reakkrediteringa har fagmiljøet på musikk også forsøkt å se Årsstudium
musikk og Musikk faglærer 1. år i en tettere sammenheng, enn slik studiene har vært
organisert tidligere.
Tidligere har faglærerutdanninga rekruttert mange søkere fra årsstudiet. Disse har måttet ta
hele 1. året på faglærerutdanninga, selv om årsstudiet har hatt mange overlappende
læringsutbytter og innholdsmessig hatt store likheter med 1.året. For studentene som har tatt
årsstudiet har dette «vært problematisk» i og med at de har måttet bruke 4 år på et 3-årig
bachelorstudium.
Samfunnsbehovet er stort for å imøtekomme et marked som trenger kompetente
musikklærere/utøvere. Ettersom ca 1/3 av dagens musikklærere er uten musikkutdanning
(Lagerstrøm, 2014), vil derfor også et ettårig musikkstudium være av stor skolefaglig - og
samfunnsmessig verdi.
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Overordnet om studietilbudet
Faglærerutdanning i musikk er en 3-årig profesjonsutdanning på bachelornivå, med
kvalifisering for musikkfaglig arbeid i grunnskole, kulturskole, videregående opplæring og i
kulturlivet for øvrig. Ferdigutdannede studenter hos oss skal vise solide musikkfaglige
ferdigheter og ha stor evne til formidling, både musikalsk, pedagogisk og didaktisk.
Utdanningen skal i tillegg gi et godt grunnlag for å utvikle studenten som utøvende musiker,
med de muligheter som kan ligge i et slikt arbeidsmarked. Studiet kvalifiserer for videre
masterutdanninger, deriblant vår egen Master i musikk (120 studiepoeng).
Fagplanen bygger på forskrift 18. mars 2013 nr 290 om Rammeplan for 3-årige
faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag,
(https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/rammeplanen/treaarigefaglaereru
tdanningeripraktiskeestetiskefag.pdf), med tilhørende nasjonale retningslinjer og vårt studium
er organisert i 9 hovedemner, med Rammeplan som «mal»:










Samspill og ensembleledelse, 20 stp
Biinstrumenter, 20 stp
Hovedinstrument, 20 stp
Formidling og konsertproduksjon, 15 stp
Arrangering, komponering (arr/komp) og hørelære, 25 stp
Musikkhistorie og analyse, 20 stp
Profesjonsfag, 45 stp
Bacheloroppgave, 15 stp
Praksis, tilsvarende 70 arbeidsdager

(De fleste hovedemnene er delt opp i 2-3 delemner).
Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

Opptakskrav
På vårt studium kreves det generell studiekompetanse. Videre kreves minst karakter 3 i
matematikk og norsk, og minst 35 skolepoeng (3,5 i gjennomsnitt). For å bli tatt opp som
student på faglærerutdanningen i musikk må du i tillegg gjennomføre en opptaksprøve.
Ettersom vi ønsker et høyt utøvende nivå på vårt studium (i tillegg til det pedagogiske), jf.
Rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag og
utbytteformuleringer om at våre studenter skal vise solide musikkfaglige og utøvende
ferdigheter og ha stor evne til formidling, både musikalsk og pedagogisk, ser vi det som
nødvendig med opptaksprøve. Opptaksprøven skal vise både søkerens musikalske ferdigheter
og musikkteoretisk forståelse, samt generell motivasjon for studiet og musikklærer-profesjon.
Opptaksprøven har et omfang på 30 minutter, og den organiseres og bedømmes av faglærere
tilknyttet Faglærerstudiet. Vektingen er 50-50, mellom det utøvende/teoretiske og det
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muntlige, ettersom vi også vil vektlegge tydelig motivasjon for studiet og musikklærerprofesjonen.
Ved rangering av søkere må de generelle opptakskrav være på plass, dernest er utfallet av
opptaksprøven avgjørende.

Forutsetninger for akkreditering
(studietilsynsforskriften § 2-1)

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal
være oppfylt.
Vi viser til NOKUTs veileder til studietilsynsforskriften2. For institusjoner som er
selvakkrediterende forutsettes det at kravene i studiekvalitetsforskriften § 3-1 (4) er oppfylt
ved enhver institusjon til enhver tid. NOKUT legger her særlig vekt på styringsordning,
reglement, klagenemd, læringsmiljøutvalg, utdanningsplan og kvalitetssikringssystem. Alt
dette er på plass ved Nord universitet.
Vitnemål utstedes automatisk etter avsluttet grad. Diploma Supplement utstedes automatisk til
studenter som får utstedt vitnemål, jfr. Nord Universitets forskrift.

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold,
oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
Vårt studium bygger på forskrift 18. mars 2013 nr 290 om Rammeplan for 3-årige
faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag,
(https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/rammeplanen/treaarigefaglaereru
tdanningeripraktiskeestetiskefag.pdf). I forhold til informasjon om studietilbudet og hvordan
denne informasjonen skal være korrekt og lett tilgjengelig, viser vi til studieplan (vedlegg 1).
Når det gjelder hvordan studiet er bygd opp, viser vi her vår studiemodell for studiet:

Tabell 2: Studiemodell:

2

http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/Akkreditering/Veiledere/1704127-2_Sokerveiledning.pdf
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EMNER

Studiepoeng

Høst

Vår

Høst

Vår

MFL110, Samspill og ensembleledelse 1
MFL120, Bi-instrument, del 1
MFL130, Hovedinstrument, del
1 og del 2
MFL140, Arrangering,
komponering, hørelære.
MFL150, Musikkhistorie og
analyse, del 1

10

x

10

10
10

x
x

10
5

10

x

10

10

x

10

MFL160, Profesjonsfag, del 1

15

x

15

MFL190, Praksisopplæring
1.periode, grunnskole

0

x

x

MFL210, Samspill og ensembleledelse 2
MFL220, Bi-instrument, del 2
MFL240, Arrangering,
komponering, hørelære, del 2.
MFL2501, Musikkhistorie og
analyse, del 2

x

5

10

x

10

10
15

x
x

10
5

10

x

10

MFL260, Profesjonsfag, del 2

20

x

20

MFL290, Praksisopplæring
2.periode, kulturskole

0

x

MFL295, Praksisopplæring
3.periode,

0

MFL330, Hovedinstrument

10

x

MFL360, Profesjonsfag, del 3

10

10

MFL370, Formidling og konsertproduksjon

15

x

15

MFL380, Bacheloroppgave

15

x

15

MFL390, Praksisopplæring
4.periode, videregående
opplæring
Sum studiepoeng

Høst

Vår

10

x

10

x

180
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Vi jobber kontinuerlig med å tilstrebe en naturlig progresjon mellom de ulike delemnene, bl.a.
gjennom jevnlige samtaler og systematiske evalueringer med studentene. Emnene
Musikkhistorie og analyse og Profesjonsfag, vil til dels bli samkjørt med Musikk årsstudium.

Krav til studietilbudet
(studietilsynsforskriften § 2-2)

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende
navn.
Studiets navn: Bachelor i musikk, faglærer.
Vi begrunner navnet Bachelor i musikk, faglærer slik:
Mange musikkmiljøer er å finne i møtepunktet mellom pedagogikk og utøvelse, og vi vil i
vårt studium skape godt kvalifiserte musikklærere innen kulturskole, grunn- og videregående
skole- og våre studenter skal også kunne fungere som dirigenter for kor og korps, instruktører
og ledere ved kulturskoler, rockeverksteder og i andre musikkaktiviteter på ulike arenaer.

Forventet læringsutbytte:
KUNNSKAP
Studenten:
-har kunnskap om lovgrunnlag, herunder skolens formål, verdigrunnlag, læreplaner og
rettigheter og plikter for elevene og skolen
-har god kunnskap om planlegging, gjennomføring og evaluering av musikkundervisning
-har innsikt i grunnleggende musikkdidaktisk tenkning
-har bred kunnskap om klasseledelse, læringsmiljø og utvikling av gode relasjoner til og
mellom elever
-har kunnskap om og forståelse for betydningen av kreativitet og utforskning i utøvende og
musikkpedagogisk arbeid
-har god kunnskap om barn- og unges oppvekstmiljø
-har kunnskap om samisk kultur
-har kunnskap om musikkteknologiske emner både som læringsressurs og til bruk i egen
skapende virksomhet
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FERDIGHETER
Studenten:
-kan med utgangspunkt i styringsdokumenter og forsknings- og erfaringsbasert kunnskap,
planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning, selvstendig og i samarbeid med
andre
-kan tilrettelegge for utfoldelse, opplevelse og erkjennelse, samt veilede og samarbeide med
kolleger for å styrke de praktiske og estetiske
dimensjoner i alle fag i skolen
-kan motivere og veilede elevene, og tilpasse opplæringen til elevenes evner og anlegg,
interesser og deres sosiale og kulturelle bakgrunn
-kan vurdere elevers læring og utvikling i forhold til opplæringens mål, gi læringsfremmende
tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere
egen læring
-kan bruke elementer fra samisk kultur
-kan vise solide musikkfaglige og utøvende ferdigheter og ha stor evne til formidling, både
musikalsk og pedagogisk
GENERELL KOMPETANSE
Studenten:
-har evne til å formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner
innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer
med andre
-har evne til å arbeide skapende og kreativt i ulike formidlingssammenhenger, både utøvende
og pedagogisk
-kan gjennomføre prosjekter der framføring av musikk inngår i en uttrykksmessig helhet
sammen med andre kunstformer
-kan vurdere og reflektere over egen og andres praksis
-kan inspirere til og legge til rette for nytenkning og entreprenørskap og kan involvere lokalt
samfunns- og kulturliv i opplæringen
-kan anvende forskning i eget arbeid og i undervisning
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Tabell 3: Studiets læringsutbytte er i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
for livslang læring:
NKR

Faglærerutdanning i musikk

Kandidaten:

Kandidaten:

K1

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





K2

kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor
fagområdet



K3

kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet




K4

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





F1

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







har god kunnskap om planlegging, gjennomføring og
evaluering av musikkundervisning
har bred kunnskap om klasseledelse, læringsmiljø og
utvikling av gode relasjoner til og mellom elever
har innsikt i grunnleggende musikkdidaktisk og –utøvende
tenkning
har kunnskap om og forståelse for betydningen av
kreativitet og utforskning i utøvende og musikkpedagogisk
arbeid
er bevisst på hvordan egen praksis og nyere forskning kan
være utgangspunkt for fagfornyelse
har god kunnskap om forskning og forskningsmetoder som
er relevante for barn- og unges oppvekstmiljø
har kunnskap om lovgrunnlag, herunder skolens formål,
verdigrunnlag, læreplaner og rettigheter og plikter for
elevene og skolen
har innsikt i musikkens sosiale og imperiekritiske
forutsetninger
har kunnskap om samisk kultur
kan med utgangspunkt i styringsdokumenter og
forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, planlegge,
gjennomføre og reflektere over undervisning, selvstendig
og i samarbeid med andre
kan motivere og veilede elevene, og tilpasse opplæringen
til elevenes evner og anlegg, interesser og deres sosiale og
kulturelle bakgrunn
kan nyttiggjøre seg forskningsresultater innen kunstnerisk
utviklingsarbeid
kan tilrettelegge for utfoldelse, opplevelse og erkjennelse,
samt veilede og samarbeide med kolleger for å styrke de
praktiske og estetiske dimensjoner i alle fag i skolen

F2

kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere
denne under veiledning



F3

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



kan vurdere elevers læring og utvikling i forhold til
opplæringens mål, gi læringsfremmende tilbakemeldinger
og bidra til at elever kan vurdere egen læring

F4

kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker
og uttrykksformer



kan vise solide musikkfaglige og utøvende ferdigheter og
ha stor evne til formidling, både musikalsk og pedagogisk
kan bruke elementer fra samisk kultur


G1

har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske
problemstillinger





har evne til å arbeide skapende og kreativt i ulike
formidlingssammenhenger, både utøvende og pedagogisk
kan vurdere og reflektere over egen og andres praksis
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G2

G3

G4

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



kan formidle sentralt fagstoff som teorier,
problemstillinger og løsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre
med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom
dette bidra til utvikling av god praksis
kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser



har evne til å formidle sentralt fagstoff muntlig og
skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet
og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre



kjenner til og kan anvende nyere forskning i eget arbeid og
i undervisning



kan gjennomføre prosjekter der framføring av musikk
inngår i en uttrykksmessig helhet sammen med andre
kunstformer
har evne til å arbeide skapende og kreativt i ulike
formidlingssammenhenger, alene eller sammen med andre,
både utøvende og pedagogisk

Begrunnelse:
Studiet skal gi studenten et godt faglig grunnlag og oppøve yrkesetisk kompetanse, reflektere
omkring opplæringssystemets verdigrunnlag og forstå rollen som musikkformidler (jf.
Nasjonale retningslinjer).
Studieprogrammets læringsutbytter, arbeids- og vurderingsformer er fundamentert i forskrift
for rammeplan for faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag. Studiets totale læringsutbytte
gjenkjennes i Rammeplanens LUB’er, men er mer spesialisert og gir programmet den
pedagogiske og utøvende profil vi tror arbeidslivet etterspør. I tillegg er beskrivelsene tilpasset
nivå 6 i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverk. Tabell 3 og 5 viser dette.

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
Vår Faglærerutdanning i musikk er faglig oppdatert, med bl.a. bruk av det siste innen de
enkelte fagemner, med tanke på litteratur (inkluderer også musikkinnspillinger, live-opptak,
instruksjonsvideoer mm), bruk av moderne musikk-teknologi (som bruk av
studio/opptaksverktøyet Pro Tools og Garageband og notasjonsverktøy som Sibelius og
kommunikasjonsplattformer som Fronter og Canvas (fra høsten 2018).
Vi jobber ellers for å være godt oppdaterte gjennom både på vårt fakultet og på vår
musikkavdeling. Dette skjer fortrinnsvis gjennom tilbud til ansatte om etter- og
videreutdanning, men også gjennom selv å være undervisere og kursholdere på områder hvor
det kreves at vi er faglig oppdaterte. Men det dreier seg også om faglig samarbeid og bl.a.
sensurering med andre høgskoler og universitet (våre musikkansatte sensurerer eksempelvis
på NTNU, Musikkhøyskolen, UiOA, Universitetet i Agder m.fl.) og ikke minst er vi med i
forskningsnettverk og deltar vi på nasjonale og internasjonale konferanser, seminarer,
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workshops, konserter mm. (Flere av de faglige tilsatte ved Musikk, avd. Levanger, er knyttet
til nettverk som Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning i kulturskolen , NNMPF
(Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning), samt ISME (International Society for
Music Education). (Se mer utfyllende s. 24, samt vedlegg av de ansattes CV-er).
Dette studiet kvalifiserer for videre masterutdanninger og er profesjonsrettet, med
kvalifisering for musikkfaglig arbeid i grunnskole, kulturskole, videregående opplæring og i
kulturlivet for øvrig. Det har dermed et bredt nedslagsfelt, jf. det tidligere nevnte
«samfunnsbehovet».

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

Tabell 4: Beskrivelse av studentenes arbeidsomfang i studiet
Det beregnes ca. 40 timers arbeidsuke i 41 studieuker pr studieår. Den forventede årlige studieinnsatsen
er beregnet til ca. 1670 timer. I samlingene vil det være timeplanfestet aktivitet i form av forelesninger,
tilrettelagt gruppearbeid og/eller andre pedagogiske aktiviteter tilpasset det enkelte emnets forventede
læringsutbytte. Tilrettelagt undervisning og gruppearbeid vil utgjøre ca. 630 timer pr år, mens selvstudier
og eksamensforberedelser utgjør i snitt mer enn 1000 timer pr studieår.
Emner

Stp.

Til rettelagt
undervisning

Veiledning

Selvstudium

Eksamensforb.

Sum 1.
og 2.
sem.

MFL110, Samspill
og ensembleledelse 1
MFL120, Biinstrument, del 1
MFL130,
Hovedinstrument,
del 1
MFL140,
Arrangering,
komponering,
hørelære.
MFL150,
Musikkhistorie og
analyse, del 1

10

90

20

150

30

290

10

60

20

140

30

250

5*

18

10

160

0

188

10

60

40

160

40

300

10

60

20

140

30

250

MFL160,
Profesjonsfag, del 1

15

60

40

140

40

280

Sum 3.
og 4.
sem.

Sum 5.
og 6.
sem.

13

2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i musikk, faglærerutdanning - 17/01204-37 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i musikk, faglærerutdanning : Søknad om reakkreditering for Bachelor i musikk faglærerutdanning - justert pr 05.12.2017

MFL190,
Praksisopplæring
1.periode,
grunnskole
Sum 1.
semester

og

120

120

2.

60

348

270

890

MFL130,
Hovedinstrument,
del 1 (forts.)
MFL210, Samspill
og ensembleledelse 2
MFL220, Biinstrument, del 2
MFL240,
Arrangering,
komponering,
hørelære, del 2.
MFL250,
Musikkhistorie og
analyse, del 2

5*

14

20

160

10

90

30

140

30

290

10

60

20

150

30

260

5

40

30

120

0

190

10

60

20

160

30

270

MFL260,
Profesjonsfag, del 2

20

70

50

150

40

310

170

1678

194

MFL290,
Praksisopplæring
2.periode,
kulturskole

90

90

MFL295,
Praksisopplæring
3.periode,

120

120

Sum 3.
semester

og

4.

60

334

380

880

130

1724

MFL240,
Arrangering,
komponering,
hørelære,del
2.(forts.)

10

50

20

150

30

250

MFL330,
Hovedinstrument,
del 2
MFL360,
Profesjonsfag, del 3

10

15

20

160

60

255

10

60

40

150

40

290
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MFL370, Formidling
og
konsertproduksjon

15

60

50

210

80

400

MFL380,
Bacheloroppgave

15

60

40

260

50

410

30

60

MFL390,
Praksisopplæring
4.periode, videreg.
opplæring
Sum 5. og 6.
semester
Totalt:1-6 semester

90

60

1695

180

5097

Undervisningstid er beregnet ut ifra: Høsthalvåret 14 uker, vårhalvåret: 16uker
*Hovedinstrument gir tilsammen 10 studiepoeng på 1. og 2. studieår.

(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.
Her velger vi først å vise sammenheng mellom fagområder og utbytteformuleringer, for å
konkretisere og vise progresjoner i studiet. Mange av emnene og læringsutbyttene fordrer
spesielle krav til diverse utstyr og infrastruktur, så disse må også sees i sammenheng med
beskrivelsene på de neste sidene.

Bacheloroppgave

Formidling og konsertproduksjon

Praksisopplæring 1., 2., 3. og 4.periode

Profesjonsfag del 1, 2 og 3

Musikkhistorie og analyse del 1 og 2

Arr/komp. og hørelære del 1 og 2

Hovedinstrument del 1 og 2

Biinstrumenter del 1 og 2

Studiets totale læringsutbytte
Etter endt studium skal kandidaten

Samspill og ensembleledelse de1 og 2

Tabell 5: Sammenhengen mellom LUB’er på emnenivå og studiets totale læringsutbytte
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K

F

G

har god kunnskap om planlegging, gjennomføring og
evaluering av musikkundervisning
har bred kunnskap om klasseledelse, læringsmiljø og
utvikling av gode relasjoner til og mellom elever
har innsikt i grunnleggende musikkdidaktisk og –utøvende
tenkning

x

x

x

x

har kunnskap om og forståelse for betydningen av
kreativitet og utforskning i utøvende og
musikkpedagogisk arbeid
er bevisst på hvordan egen praksis og nyere forskning kan
være utgangspunkt for fagfornyelse
har god kunnskap om forskning og forskningsmetoder
som er relevante for barn- og unges oppvekstmiljø

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

har kunnskap om lovgrunnlag, herunder skolens formål,
verdigrunnlag, læreplaner og rettigheter og plikter for
elevene og skolen
har innsikt i musikkens sosiale og imperiekritiske
forutsetninger
har kunnskap om samisk kultur

x

x

kan med utgangspunkt i styringsdokumenter og
forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, planlegge,
gjennomføre og reflektere over undervisning, selvstendig
og i samarbeid med andre
kan motivere og veilede elevene, og tilpasse opplæringen
til elevenes evner og anlegg, interesser og deres sosiale
og kulturelle bakgrunn
kan nyttiggjøre seg forskningsresultater innen kunstnerisk
utviklingsarbeid
kan tilrettelegge for utfoldelse, opplevelse og erkjennelse,
samt veilede og samarbeide med kolleger for å styrke de
praktiske og estetiske dimensjoner i alle fag i skolen

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

kan vurdere elevers læring og utvikling i forhold til
opplæringens mål, gi læringsfremmende tilbakemeldinger
og bidra til at elever kan vurdere egen læring

x

x

kan vise solide musikkfaglige og utøvende ferdigheter og
ha stor evne til formidling, både musikalsk og pedagogisk

x

kan bruke elementer fra samisk kultur

x

har evne til å arbeide skapende og kreativt i ulike
formidlingssammenhenger, både utøvende og pedagogisk
kan vurdere og reflektere over egen og andres praksis
kan gjennomføre prosjekter der framføring av musikk
inngår i en uttrykksmessig helhet sammen med andre
kunstformer

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
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har evne til å arbeide skapende og kreativt i ulike
formidlingssammenhenger, alene eller sammen med
andre, både utøvende og pedagogisk

x

x

x

x

x

har evne til å formidle sentralt fagstoff muntlig og
skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet
og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
kjenner til og kan anvende nyere forskning i eget arbeid
og i undervisning

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vårt studium bygger på Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske
og estetiske fag, (2013), hvor vi er forpliktet til å tilby undervisning på fagområder som
(hovedinstrument, bi-instrument, samspill/ensembleledelse, arrangering og komponering,
hørelære, musikkhistorie og analyse, profesjonsfag og praksis, bacheloroppgave), men hvor
studiets sentrale fagområder for oss er Samspill og ensembleledelse og Profesjonsfag. Disse
emnene har stor nedslagsflate og er navet i vårt virke. (Vi har også en Master i Musikk og
ensembleledelse). Eksempelvis vil det være naturlig å se sammenhenger og felles
utviklingspotensial mellom fagområdene samspill, hovedinstrument, bi-instrument, hørelære
og komponering/arrangering. Likedan vil disse fagområdene på ulike, relevante vis bli knyttet
til Profesjonsfagets innhold.

I forhold til Profesjonsfaget og Praksisopplæring, følger vi også «Forskrift om rammeplan for
grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn og forskrift om rammeplan for de
samiske grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn» (2010).

Infrastruktur, tilpasset studiet:
Lokaler
Studiestedet Levanger, etter Bodø, det største studiestedet innen Nord Universitet, og har et
stort, mangfoldig studentmiljø. Studiestedet Levanger ligger ca. 1 km fra kommunesenteret
Levanger. Levanger kommune har ca. 20000 innbyggere. Studiestedet Levanger har godt
utbygde kommunikasjonstilbud; Trønderbanen (NSB) har stoppested nært studiestedet,
studiestedet betjenes av bussrute, og har egne parkeringsplasser med gratis parkering.
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På studiestedet Levanger ligger også Trønderhallen, barnehage og SON (Studentorganisasjon
ved Nord Universitet, Trøndelag). Trønderhallen består av idrettshall med to fulle
håndballbaner, badeanlegg med tre svømmebasseng og et topp moderne treningssenter.
Trønderhallen er et viktig treffpunkt mellom universitet, kommune, idrett og publikum og blir
sett på som en viktig satsing også i folkehelsesammenheng. Trønderhallen er også stedet for de
store konsertarrangementene.
Studiestedet Levanger består av en rekke bygninger med stort aldersspenn fra de tre ulike
hovedfunksjonene som eiendommen historisk har hatt. Utearealene består av plener og
parkareal og er et yndet friluftsområde for Levangers befolkning.
Nord universitet overtok anlegget på Levanger fra 1992 og samme år startet en utvidelse med
to undervisnings- og kontorbygninger; "Nylåna" i 1999 og ”Nordlåna” i 2002.
Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag (FLU) er lokalisert til studiestedet Levanger.
Det faglige ansvaret for det omsøkte studiet vil ligge under studielederområdet for musikk. De
viktigste fasilitetene, slik de tenkes brukt i de ulike emnene, er som følger:
● Vi har et titalls moderne undervisnings- og forelesningsrom med audiovisuelt
avspillingsutstyr, nettforbindelse, teleslynge, smartboards og mulighet for videolink til
andre læresteder (gjelder samtlige emner).
● Vi har et titalls bandrom utstyrt med forsterkerutstyr for samspill i grupper opp til 20
deltagere (gjelder de fleste emner.)
● Øvingsrommene og studioene er tilgjengelige for alle studenter med nøkkelkort også
når det ikke foregår undervisning, og derfor er det fortsatt store tidsflater tilgjengelige
for mer undervisning og gruppeaktivitet enn i dag.
● Studiotilbudet vårt består av to mix/redigeringsrom med tre tilhørende innspillingsrom.
Alle Nord universitets campuser er tilpasset rullestolbrukere.

Bibliotektjenester
Nord universitets 4 «hovedstudiesteder» har forskjellige fagprofiler. Det finnes et bibliotek på
hvert studiested, med litteratur innenfor de fagene det undervises i på studiestedet. Alle
studenter kan låne på alle bibliotekene.
Bibliotektjenesten er organisert for å betjene de ulike fagområder. Dette omfatter kontakt mot
fagmiljøet og opplæring og veiledning av ansatte og studenter knyttet til de respektive fagmiljø.
Nord Universitet-bibliotekene blir brukt både som arbeidssted og som leverandør av litteratur
knyttet til studier og oppgaveskriving. I biblioteket finner studentene arbeidsplasser hvor de
kan jobbe alene eller i grupper, med eller uten stasjonær PC. Private PCer kan brukes opp mot
Nord Universitets trådløse nettverk. Biblioteket på Nord Universitet Levanger har en stille
lesesal, grupperom og åpent lesesal/gruppearbeidsområde i tilknytning til biblioteket.
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Biblioteket tilbyr en rekke tjenester på områdene utlån, digitale tilrettelegginger og tilganger,
registrering og tilgjengeliggjøring, veiledning og brukeropplæring.
Administrative og tekniske tjenester
Nord universitets administrasjon ivaretar administrative tjenester på alle studiestedene. Nord
Universitets administrasjon er organisert i enhetene Studietjenesten, Intern drift og
administrasjon, samt Enhet for kommunikasjon og utviklingsstøtte. Studietjenesten har
ansvar for alle studie- og studentrelaterte oppgaver. Intern drift og administrasjon omfatter
økonomi, drift og Human Resources (personalrelatert arbeid). Kommunikasjon og
utviklingsstøtte har ansvar for informasjon, web-redaksjon og IT- tjenesten, overgripende
utviklingsoppgaver, samt stabs- og støttefunksjoner.
IKT-ressurser
IT-tjenesten har ansvar for brukerstøtte, nettverksdrift, systemdrift, og utvikling og tilpassing.
IT-tjenesten yter brukerstøtte til ansatte og til studenter, via egen informasjonsside om ITtjenester på Nord universitets hjemmeside, eller gjennom e-post eller telefon.
Ved Nord universitet er det full dekning av trådløsnett i alle bygg.
Nord universitet benytter det nettbaserte læringssystemet Fronter, som
kommunikasjonsverktøy mellom studentene og mellom forelesere og studenter, til å legge ut
informasjon, til veiledning, til oppgaveløsning, og som digital kommunikasjonskanal ved
behov.
På alle studiesteder er det utstyr for videokonferanse.
Nord universitet har en sentral kopi-/ utskriftsordning, som for studenter innebærer at
studentkortet benyttes for verifisering mot systemet. På hvert studiested finnes
multifunksjonsmaskiner for utskrift, kopiering og skanning.
Alle studenter ved Nord universitet får automatisk tildelt en e-post adresse, som er den epostadresse som skal benyttes ved all kontakt.
Universitetets nettside, Nord.no, er en viktig informasjonsportal for studentene.
For Studenter – er studentenes informasjonsside på universitetets nettsted. Under ”For
Studenter” finnes veiledning til StudentWeb, Fronter og studentpost, innlogging til
systeminnganger, studieplaner med litteraturlister, lover, reglement og forskrifter, samt
informasjon, timeplaner og eksamensplan. Studenter ved Nord Universitet har gratis tilgang
til Office 365 med Outlook e-post, kalender og kontakter, Office Web Apps, Skype og
SkyDrive. I tillegg finnes apper for telefon og nettbrett.
Fra 1. januar 2014 kunne studentene i tillegg installere Microsoft Office 2013 Pro gratis på
PC og Mac, med programmene Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher,
Outlook, Skype og InfoPath.
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Skype er det kommunikasjonsverktøyet NORD UNIVERSITET har valgt til digital
kommunikasjon og nettundervisning. Med Skype kan studentene enkelt fra sin PC eller Mac
kommunisere med sine medstudenter og Nord universitet-ansatte via chat, lydsamtale, video
og deling av skjerm og dokumenter.
Nord universitet har tegnet lisensavtaler for programvare for studenter og ansatte som gir rett
til bruk både på skolens datamaskiner og private maskiner. Spesifikt for
læringsutbyttebeskrivelsene i det omsøkte studiet nevner vi:
● Nettbaserte arbeidsverktøy som f.eks. noteskrivingsprogrammet Sibelius og
innspillingsprogrammet ProTools som er tilgjengelig på datalab-maskiner.
● I forbindelse med emnet Rytmisk Korledelse (i samarbeid med Jyske
Musikkonservatorium) bruker vi også Adobe Connect som fjernveiledningsprogram.
Arbeidsforhold for studentene
I Nylåna på studiestedet Levanger ligger en stor, moderne kantine samt, lesesal og bibliotek.
Her ligger også servicetorget, og studieveilederne og SON (Studentorganisasjon ved Nord
universitet, Trøndelag) har lett tilgjengelige kontorer i samme del av Nylåna.
Alle studiestedene har et servicetorg, som er tilgjengelig via telefon, e-post eller besøk.
Servicetorget bistår studentene med studentkort og studieavgift, salg av parkeringsbevis,
informasjon og veiledning om lånekassen, avtale med studieveileder, søknader på
enkeltemner/fag, emnepåmelding, eksamensoppmelding og trekk fra eksamen, spørsmål om
studieopphold i utlandet og andre spørsmål.
Studieveilederne bistår studentene med yrkes- og utdanningsveiledning og individuelle
utdanningsplaner.
Nord universitet har også studentveileder tilgjengelig for utfordrende situasjoner rundt trivsel,
psykisk helse og lignende.
SON (Studentorganisasjon ved Nord universitet, Trøndelag) er en viktig støttespiller for
studentene gjennom sine tilbud på studiestedet; bokhandel, studentbarnehage, kantinedrift og
veiledningstjenester, og har studentboliger i nærmiljøet.

Læringsmiljøundersøkelser
NOKUT gjennomfører årlige, systematiske læringsmiljøundersøkelser (Studiebarometer), sist
i 2017. Resultatene fra denne viser at Avdeling for lærerutdanning, Nord universitet, scorer
generelt meget høyt på service blant studentene i alle deler av undersøkelsen, og at
musikkstudentene i all hovedsak er godt fornøyd med læringsmiljøet ved denne avdelingen.
Campus Levanger er et svært levende studiested, med mange studentaktiviteter, ikke minst
takket være svært aktive musikkstudenter. Musikkstudentenes eget musikkforum har egne
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lokaler og arrangerer konserter. Våren 2011 så den student-initierte musikkfestivalen Rock at
Røstad dagens lys. Festivalen ble umiddelbart en stor suksess, og blir en fast og årlig tradisjon
fremover. Mini-festivalen Gaid i starten av undervisningsåret er en annen arena der
musikkstudentene viser seg frem, det samme gjelder temauken SUS som finner sted hver
November.
Nord universitet legger vekt på at studentene skal trives og lykkes. Ettersom vi er et forholdsvis
lite universitet, blir det tett og god kontakt mellom studenter og lærere ved skolen.
Referanser:
● Servicetorgene: https://www.nord.no/no/omoss/serviceenheter/studentservice/Sider/default.aspx
● Student i nord:
https://int.search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?searchfor=http%3A%2F%2Fwww.
student+i+nord&st=sb&tpr=omni&p2=%5EY6%5Exdm271%5ES23142%5Eno&ptb
=E14EA5CD-925D-49E0-BFF7-1C0FE2D9762A&n=783a5e1e&si=CPG2sJQndYCFcqUGAodsX8G_g
● Studentveiledere: http://www.nord.no/no/studier/studietilbud/studieveileder
● Studieveiledere: se servicetorgene (over)
● Bibliotek: http://www.nord.no/no/bibliotek/universitetsbiblioteket/
● IT-tjeneste: http://www.nord.no/no/om-oss/serviceenheter/ithjelp
● Gaid: http://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/DDE-i-praktslag-rocket-1400Nord-studenter.aspx
● Rock at Røstad: http://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Bacheloreksamenp%C3%A5-festivalscenen.aspx

(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.
Undervisningen gjøres i klasse, grupper eller individuelt, som prosjektarbeid, i praksis og på
ekskursjoner. Det legges vekt på at undervisningen er prosessorientert. De sentrale
læringsarenaene er fagstudiene, profesjonsstudiet og praksisfeltet med samhandling,
utforsking og refleksjon som grunnlag. Det er nødvendig med deltakelse og aktivt samarbeid
mellom studentene for å kunne oppnå de ønskede utbytteformuleringer vi har satt for de ulike
emnene. Her vil bl.a. interaktive prosesser, ensemblemedvirking (i utvidet forstand) og
faglige samtaler mellom studenter, medstudenter og lærere være essensielt.
Det legges opp til integrerte utdanningsløp i semestrene mellom de ulike emnene. Dette
forutsetter et utstrakt arbeid i team fra lærernes side.
Studenten vil ha en faglærer som veileder gjennom studiet, med minst én obligatorisk
veiledningssamtale i semesteret, samt faglig veileder til bacheloroppgaven.
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I 1. semester har studentene et obligatorisk skrivekurs knyttet til innlevering i ett av emnene.
I 2. studieår legges det opp til en ekskursjon av en ukes varighet. De faglige premisser for
denne legges med grunnlag i semesterplanene.
All undervisning er obligatorisk. Det forutsettes minst 80 % deltagelse. Dette begrunner vi
med at det er nødvendig med deltakelse og aktivt samarbeid mellom studentene for å kunne
oppnå de ønskede utbytteformuleringer vi har satt for de ulike emnene.
I emnet praksisopplæring forutsettes det 100 % deltakelse.

Vurdering
Vurderingene skal bidra til at studenten utvikler seg personlig. De skal sikre at studenten har
tilegnet seg den kunnskapen, de ferdighetene og den generelle kompetansen som er formulert
i læringsutbyttet.
Alle biinstrumenter, Hovedinstrument og Praksis vurderes til bestått/ikke bestått. De andre
emnene har gradert karakter.
På emner som er delt opp (1, 2, 3) vil karakteren i emnene bli slått sammen til én karakter på
vitnemålet.
For hvert emne er det klargjort hvilke arbeidskrav som ligger til grunn for å kunne gå opp til
eksamen.
Det skal gjennomføres skriftlige evalueringer med studentene en gang pr studieår.
Det legges stor vekt på at studentene driver eget tillitsvalgtarbeid, også med tanke på
kontinuerlige evalueringer i studiet.

(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
Sju av de tilsatte ved musikkseksjonen på Nord Universitet har professorkompetanse, og
tillegg har vi en professor II tilknyttet miljøet. Én professor med doktorgrad knyttet til
folkemusikk, én professor med doktorgrad knyttet til populærmusikk, én professor i
komposisjon, én i orgel, og tre professorer innenfor utøvende rytmisk musikk. Disse deltar i
både nasjonale og internasjonale forskningsnettverk. Flere av de faglige tilsatte ved
musikkseksjonen på Nord Universitet vil knytte seg til nettverket NNMPF (Nordisk nettverk
for musikkpedagogisk forskning), noe som kan komme studentene til gode gjennom tilgang
til oppdatert, relevant forskning og forskere. Vi vil også oppfordre våre studenter til å knytte
22

2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i musikk, faglærerutdanning - 17/01204-37 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i musikk, faglærerutdanning : Søknad om reakkreditering for Bachelor i musikk faglærerutdanning - justert pr 05.12.2017

seg til relevante internasjonale forskningsnettverk, slik som det nordiske nettverket for
musikkpedagogikk, NNME (Nordic Network for Music Education), for å kunne delta i
diskusjoner og utveksle erfaringer med andre som beveger seg innenfor liknende og
overlappende fagfelt. To av de faglige tilsatte ved musikkseksjonen har vært tilknyttet
stipendiatprogrammet ”Program for kunstnerisk utviklingsarbeid”(http://artisticresearch.no/?lang=en), gjennom fullført phD-utdanning og en er i dag professor (Andreas
Aase) og en er i kvalifiseringsløp til professor (Mattis Kleppen).
Nord Universitets musikkmiljø holder et høyt nivå når det kommer til kunstnerisk
utviklingsarbeid, noe som bl.a. kommer våre studenter til gode i forhold emnet: Bacheloroppgave og på vårt Masterstudium.
Kunstnerisk utviklingsarbeid som begrep benyttes av UHR som en beskrivelse av “(...)
kunstneriske prosesser som fører fram til et offentlig tilgjengelig kunstnerisk produkt. I denne
virksomheten kan det også inngå en eksplisitt refleksjon rundt utviklingen og presentasjonen
av kunstproduktet.”
At det foregår forskning på høyt nivå på seksjonen vil kunne generere økt interesse for, og
fremme forståelsen av kunstnerisk utviklingsarbeid, samt skape grunnlag for utvikling av et
offensivt forskermiljø på området.

Vi stiller her opp noen av de forskningsresultatene som er mest relevante inn mot vårt
omsøkte studium:
● Professor Bodvar Moe er en av Nord-Norges ledende komponister med en bred tilnærming
til musikkfeltet, både sjangermessig og med tanke på ensembletyper. Hans kompetanse er
særlig relevant innenfor emnet Komponering og arrangering.
● Professor Frode Fjellheims utgivelse Med joik som utgangspunkt har vært pensum ved Nord
Universitet i flere år, og hans realkompetanse innen implementering av joik i et samtidig
musikkuttrykk vil tas i bruk i emnet Komponering og arrangering.
● Professor Andreas Aases nettsted GuitarHint er også rettet inn mot emnene Musikkhistorie
og analyse og Gitar hovedinstrument, samt Samspill og Ensembleledelse. Det samme gjelder
både hans stipendiatprosjekt Improvisasjon i skandinavisk gitartradisjon (2009), og hans
soloplater i feltet moderne norsk folkemusikk.
● Førsteamanuensis Mattis Kleppens plateutgivelse Resjemheia er det kunstneriske uttrykket
for hans treårige stipendiatprosjekt Bassgriotisme (2013), og de transkulturelle fusjonene han
arbeidet seg frem til vil ta seg instrument-uavhengig uttrykk, vil komme studenten til gode
både i Bass hoved- og bi-instrument, samt i Samspill og Ensembleledelse.
● Førsteamanuensis Hans Jørgen Støp er aktiv som artist og plateprodusent, og vil primært
bidra på emnene Samspill og Ensembleledelse, Musikkhistorie og analyse og til studio-arbeid.
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● Førstelektor Roy Waades doktoravhandling om Soundpainting (hvor han bl.a. har jobbet
med Artsbased Research) har fokus på improvisasjon og spontan-komponering og hans arbeid
blir inkludert i emnene Samspill og Ensembleledelse, Formidling og Konsertproduksjon og
Bachelor-oppgave.

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
Internasjonalt samarbeid
Erasmusavtalen er en avtale mellom Jyske musikkonservatorium og Nord universitet. Studiet
Rytmisk korledelse i Aalborg har en klar link (fordypning) til vårt studieprogramms sentrale
emne, samspill og ensembleledelse. Mange av vår studenter har allerede gjennomført rytmisk
korledelse 30stp, med undervisningssted Levanger og Aalborg. Her underviser både danske
og norske lærere. Professor Jim Daus Hjernøe leder utdanningen.

Hovedbegrunnelsen for dette er at både vår etablerte faglærerutdanning og masterstudiet
fokuserer mye på utøvelse, og derfor søker vi ofte i utlandet etter gjesteforelesere med
sammensatte yrkestilværelser og merittlister fra kunstnerisk og kommersielt musikkliv som
gjør dem attraktive som pedagoger ved ledende institusjoner i hjemlandene. Denne typen
kompetanse utløser ikke nødvendigvis de konvensjonelle mulighetene for utvekslingsavtaler
som f.eks. Erasmus-systemet kan åpne for, men vi er sikre på at musikkstudenter trenger
faglig nærkontakt med internasjonalt praktiserende topputøvere.
Her er de internasjonale gjesteforeleserne som vi allerede samarbeider med, og som vi ønsker
å ta i bruk i studiet:
● Jim Daus Hjernøe er professor i korledelse ved Det Jyske Musikkonservatorium, og
arbeider som sanger, dirigent, instruktør og arrangør for nordiske vokalensembler som Real
Group 32 (Sverige), Pust (Norge) og Vocal Line (Danmark). Daus Hjernøe regnes som én av
Nordens fremste eksperter innen rytmisk kormusikk. Han leder et internasjonalt
videreutdanningsprogram innen korledelse, har samarbeidet med Frode Fjellheim om
joikebaserte konsert- og undervisningsprosjekter, og er allerede en viktig ressurs for Nord
Universitet innen betalingsstudiet «Rytmisk Korledelse» (30 stp).
● Gary Bromham er produsent og tekniker fra London, har jobbet med artister som Sheryl
Crow, Björk og Tina Turner, og er realkompetansevurdert som førsteamanuensis gjennom sin
tidligere rolle som veileder i Stipendprogrammet for Kunstnerisk Utviklingsarbeid. Bromham
brukes som foreleser og kurs-designer ved undervisningssteder i England som Westminster
24

2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i musikk, faglærerutdanning - 17/01204-37 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i musikk, faglærerutdanning : Søknad om reakkreditering for Bachelor i musikk faglærerutdanning - justert pr 05.12.2017

University, Alchaemia College og Manchester Midi School, og han har nylig vært involvert i
å skrive mastergradsstudiet for audioteknologi ved Wolverhampton University. Han arbeider
også som konsulent for software-utvikleren Propellerheads (Sverige), miksepultprodusenten
Solid State Logics (England), og holder kurs hvert semester ved NTNU og Nord Universitet i
Norge. Vi har tenkt å bruke kompetansen hans innen emnet Ensemble: Teori, metode og
praksis.
● Beverley Diamond er professor ved Memorial University of Newfoundland, Department of
folklore, Canada, og har i mange år forsket på musikken til First Nation Communities. De
siste årene har hun skrevet en rekke artikler om samisk musikk i Norge og Finland, inkludert
arbeidet til Frode Fjellheim, og møteområdet mellom internasjonal urbefolkningsmusikk,
kjønnstematikk, og musikkteknologi8 . Diamond er ønsket som gjesteforeleser innen emnene
«Musikkvitenskapelig teori og metode», og «Joik og tradisjonsfornyelse».
● Matt Sakakeeny er førsteamanuensis ved Tulane University, New Orleans, USA, og
arbeider primært med sosiale kontekster i relasjon til brassband-tradisjonen i New Orleans.
Hans bok "Roll With It" (Duke University Press) fra 2013 omhandler dette temaet, og han
gjestet Nord Universitet sammen med Hot8 Brass Band i April 2014. Sakakeeny er ønsket
som gjesteforeleser i emnene «Musikkvitenskapelig teori og metode» og «Joik og
tradisjonsfornyelse».
Referanser: Jim Daus Hjernøe: http://www.musikkons.dk/index.php?id=184&profile_id=455.
Gary Bromham: http://www.midischool.com/why-midi-school/music-productionmasterclasses/gary-bromham. Beverley Diamond:
http://www.mun.ca/folklore/people/Diamond.php. Matt Sakakeeny: http://tulane.edu/liberalarts/music/matt-sakakeeny.cfm 8

(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
Studentutveksling og internasjonalisering –tilstrekkelig?
Det vil bli lagt opp slik at studentene kan innpasse et internasjonalt studium som erstatning
for 4. eller 5. semester. Det er også mulig å legge inn et internasjonalt studium gjennom
bacheloroppgaven.
Nærmere premisser vil bli klargjort i studieåret 2016-17.
Studiet har en ekskursjon i det andre studieåret. Denne legges opp slik at et annet lands
musikkultur kan integreres både praktisk gjennom ekskursjonen og i tilknytning til
semesterplanene for øvrig.
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(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon
og praksissted.
Praksis er en obligatorisk del av utdanninga. Praksisopplæringa skal ha et omfang på
minimum 70 dager som fordeles over alle tre studieår. Det skal være progresjon i
praksisopplæringa, og den skal være veiledet, vurdert og variert. Det er krav om 100 %
tilstedeværelse i praksis.
Den veiledede praksisopplæringa i studieåret må være bestått for at studenten skal kunne
fortsette å følge utdanninga påfølgende studieår. Praksisgjennomføring:





1. praksisperiode, første studieår: Grunnskole 1.-10. trinn, 20 dgr
2. praksisperiode, andre studieår: Kulturskolen, 15 dgr
3. praksisperiode, andre studieår: Prosjektpraksis, 20 dgr
4.praksisperiode, tredje studieår: Fordypningspraksis, 15 dgr

Studentene tilbys praksis i kommuner som universitetet har samarbeidsavtaler med, i all
hovedsak fra Stjørdal i sør til Steinkjer i nord. (Når det gjelder inngåtte praksisavtaler, se
vedlegg 6). Det gjennomføres formøter før praksisperioden med praksislærere og studenter
her på campus Levanger i forkant av hver praksisperiode. Underveis i praksis følger
fagansatte opp samarbeidet ved praksisbesøk. Det legges her vekt på å få sett studentene i
aksjon, samt å delta på før- og etterveiledning. Praksislærer og faglærer skal også samsnakkes
dersom det er tvil om en student skal bestå praksisperioden. Nord universitet har egne
retningslinjer for å sikre riktig saksgang i slike saker. Veiledning og vurdering av praksis er et
felles ansvar for praksislærere, faglærere og rektor ved praksisskolen.
Praksis i en profesjonsutdanning er faglig relevant for at studentene skal kunne oppnå
læringsutbyttene som går på planlegging – gjennomføring og evaluering. I møtet med eleven,
heimen og skolen kreves det at du har inntatt en profesjonalitet, i form av kunnskap om
hvordan skolen fungerer som organisasjon, men også ha ferdigheter og kunnskaper om møtet
mellom fagkunnskap og relasjonskompetanse – det å utvikle sin egen læreridentitet. Det å
skulle kunne organisere elevgrupper, foreldremøter, ha kjennskap til kvalitetssystem som
verktøy for læring og skoleutvikling, ha kjennskap til kollegialt samarbeid og samhandling
med eksterne aktører står sentralt. Slik sett kvalitetssikres læringsutbyttene i møtet med
praksisskolen.
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Krav til fagmiljøet
I forhold til de krav som stilles i forskrift fra kunnskapsdepartementet om kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (Studietilsynsforskriften § 2-3) vil
vi først vise til tabell 6 og 7, med tanke på fagmiljøets størrelse, kompetanse og relevans for
studiet- og deretter kommentere dette.

Tabell 6: Fagmiljøets kompetanse og planlagte faglige bidrag i studiet
1

2

3

4

5

Ansatte som
bidrar faglig

Stillingsbetegnelse

Ansettels
esforhold

Faglige
årsverk i
studiet
Total

6

U&V

FoU

Professor

H/fast

0,4

0,2

0,2

Professor

H/fast

0,4

0,2

0,2

Andreas
Aase
Jan Magne
Førde
Trond
Kopperud

Professor

H/fast

0,4

0,2

0,2

Professor 2

H/m

0,1

0,1

Førsteamanuensi
s
Førsteamanuensi
s
Førsteamanuensi
s
Førstelektor
Førstelektor
Førstelektor
Førstelektor/
Stipendiat
Førstelektor
Univ.lektor

H/fast

0,5

0,3

0,1

H/fast

0,5

0,3

0,2

H/fast

0,7

0,4

0,3

H/fast

0,7

0,5

0,2

H/fast

0,7

0,5

0,2

H/fast

0,4

0,2

0,2

Univ.lektor
Univ.lektor

Hans Jørgen
Støp
Anders
Dalane
Nils H.
Kanestrøm
Roy Waade
Ola Buan
Øien
Solveig S.
Kolaas
Tormod
Lånkan
Grete Daling
Laila
Grendahl

8

9

Årsverk i andre
studier

Formell
ped.
Komp.

oppgi studium og
institusjonsnavn

Frode
Fjellheim
Bodvar Moe

Mattis
Kleppen

7

H/fast

0,2

0,2

H/fast

0,7

0,5

0,2

H/fast

0,6

0,5

0,1

H/fast

0,5

0,4

0,1

H/fast

0,3

0,25

0,05

10
Undervisnings/veiledningsområde i studiet

Ann
et

An

0,6 Master
Musikk, Nord
0,6 Master
Musikk, Nord
0,6 Master
Musikk, Nord
0,1 Master
Musikk, Nord
0,1 Master
Musikk, Nord
0,5 Master
Musikk, MUÅ
Nord
0,3 Master
Musikk, MUÅ,
Nord
0,3 MUÅ,
Musikk, Nord
0,3 MUÅ, Nord

0,3 0,3 Master
Musikk, Nord
0,8 Stipendiat
Master Musikk,
Nord
0,3 BLU, Nord
0,4 MUÅ,
Master Musikk,
Nord
0,5 MUÅ, Nord,
Musikk NTNU
0,3 MUÅ, Nord

PPU
Gr.skolelærerutd
KHP
KHP

Komp/arr, joik,
veiled. Bach.oppg.
Komp/arr,
ensemble, veiled.
Bach.oppg.
Mu.hist, h.instr.
Bach.oppg.
Ensemble,
komp.arr.

PPU

Trommer h.instr.
/biinstr.

PPU

H.instr. veiled.
Bach.oppg.

IFPU

Muprod, muhist,
h.instr. sang biinstr.

Gr.skolelærerutd
Gr.skolelærerutd
Gr.skolelærerutd
Gr.skolelærerutd
Gr.skolelærerutd
Faglærer
-utd.
PPU
PPU

H.instr. Piano
biinstr. ensemble
Prof.fag, ensemble
SPA, Bach.oppg.,
kons.prod.
Masterkl. Gitar
h.instr./biinstr.
veiled. Bach.oppg.
Ensemble, veiled.
Bach.oppg.
Mu.hist, hørelære,
komp.arr. Piano
biinstr.
H.instr. Sang
biinstr., ensemble
H.instr. ensemble,
fagdid.
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Rolf Martin
Snustad
Runa Hestad
Jenssen

Univ.lektor
Stipendiat/
Univ.lektor
Univ.lektor

H/fast

0,75

0,6

H/fast

0,2

0,2

H/fast

0,5

0,4

Inga
Rennemo
Johansen
Steffen
Flasnes

Univ.lektor

H/midl

0,1

0,1

Univ.lektor

H/midl

0,4

0,3

0,1

Ola Marius
Ryan

Univ.lektor
Univ.lektor

H/midl

0,6

0,5

0,1

IkkeH/ti
me

0,3

0,3

9,95

6,95

Anne Grete
Mollan

Bendik
Hanshuus

SUM

0,15

0,1

2,7

0,3

0,25 Stjørdal
kommune
0,8 Stipendiat,
Master Musikk,
Nord
0,5 GLU,Nord

Gr.skolelærerutd
Barrat
Due

Komp.arr. h.instr.
hørelære, ensemble
H.instr.

Gr.skolelærerutd

Prof. fag

0,5 MUÅ, Nord

Faglærer
-utd.

Hørelære

0,6 MUÅ, Nord,
Inderøy
kommune
0,4 utøv. sanger

Faglærer
-utd.

Hørelære,
komp.arr. h.instr.

0,7 Landsdelsmusiker i
Nord- Norge
og freelance
utøv.

Faglærer
-utd.

PPU

H.instr. sang biinstr.
ensemble, didaktikk
Gitar
h.instr./biinstr.

8,35

Tabell 7: Oversikt over timelærere som bidrar i studiet.
1

2

3

4

Ansatt
e som
bidrar
faglig

Stillingsbetegnelse

Ansett-elsesforhold

5

6

7

Faglige årsverk i studiet

2

8
Årsverk i
andre
studier

1

oppgi
studium
og inst.
Navn4

9

10

UndervisningsEkstern
/veilednings- praksiserfaring6
område i
studiet

Total3 U&V FoU Annet

Antall Årstall
år

Eli
Torvik

Universitetslærer

IkkeH/time

0,08 0,08

0,92 Ole
Vig vid.
sk

Dans og
bevegelse

2017

Bente
Stensgaard

Universitetslærer

IkkeH/time

0,02 0,02

0,98
Inderøy
vid. sk

Hovedinstr.
fløyte

2017

Nils
Torske

Universitetslærer

IkkeH/time

0,02 0,02

0,98
Levanger
museum

Hovedinstr.
torader

2017

SUM

0,12 0,12

2,88
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For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20 %
ansatte med førstekompetanse. Tabell 6 viser at på dette studiet har vi 3 professorer, en
professor 2, 3 førsteamanuenser, 5 førstelektorer og 10 universitetslektorer. Av i alt 22
undervisere, har altså 12 førstekompetanse eller høyere. Det tilsvarer ca 55% og er derved
langt over kravet fra KD.
Videre skal minst 50 % av årsverkene tilknyttet studietilbudet utgjøres av ansatte i
hovedstilling i institusjonen. De to tabellene viser at studiet tilsammen utgjør 10, 07 stillinger.
Timelærere bidrar med kun 0.12 årsverk i studiet. For dette studiet blir dermed
prosentandelen av ansatte i hovedstilling ca. 96 %. Størrelse i årsverk (9,95) og antall faglig
tilsatt per student (vi har 60 studenter på Faglærerutdanningen) gir en faktor på 0,17. Studiet
har en høy grad av utøvende undervisning. Det foregår i grupper og individuelt (blant annet
hovedinstrument), og faktoren 0,17 er i tråd med intensjon om høy utøvende og pedagogisk
kompetanse, jfr. Utbytteformuleringer på programnivå.
De ansattes kompetanse er også svært relevant til vårt studium, ettersom alle har en
utdannings- og/eller erfaringsbakgrunn knyttet til musikkutøvelse, musikkpedagogikk og
didaktikk. Men for å sikre og utvikle vår musikkfaglige og digitale kompetanse, har vi særlig
tre «strategier»:
1. Økt satsing på deltakelse i etablerte nettverk innen forskning og utdanning for å være
oppdatert- samt dannelse av egne FoU-grupper.
2. Stadig oppdatering av relevant teknologisk utstyr og digitale verktøy (som Pro Tools
og Sibelius) og bruken av dette (gjelder både innkjøp og kompetanseutvikling). Flere
av våre fagfelt fordrer at vi er i «front», ikke minst med tanke på å undervise unge
studenter som er generelt svært oppdatert i bruken av diverse teknologisk utstyr og
digitale verktøy.
3. Kursing av faste tilsatte og tilsetting av nyutdannede musikkutøvere og
musikkpedagoger.
I forskriften heter det også at: Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert
ansvar for kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
Studieprogramansvarlig (SPA) Roy Waade er førstelektor med dr.grad og han har også
ledelsesutdanning og ledelseserfaring (inspektør og rektor), og har bl.a. vært medlem i
nasjonal gruppe for utarbeidelse av ny Rammeplan for musikkfaget innen
Allmennlærerutdanninga (2009-2010) i regi av Kunnskapsdepartementet og medlem i
nasjonal gruppe for utarbeidelse av ny Rammeplan for 3-årig Faglærerutdanning i praktiskestetiske fag (2011-12), noe som bør ha relevans i forhold til dette planarbeidet.
Waade er også faglig leder for studiet i samarbeid med faggruppeleder Geir Berg-Lennertzen,
som også har lang «fartstid» som leder, både i ulike skoleslag og i ulike lederposisjoner ved
Nord Universitet (tidligere HiNT), samt vært med i arbeidet med gjeldende Rammeplan for 3årig Faglærerutdanning i praktisk-estetiske fag.

Når det gjelder praksisfeltet, har flere av våre ansatte lang praksiserfaring i de skoleslag og på
de fleste av de arenaene våre studenter har praksis i. Ettersom faglærerutdanningen både har
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et utøvende og pedagogisk preg, med ensemblet i fokus. I tillegg til pedagogisk praksis anser
vi derfor også utøvende ensemblevirksomhet som relevant praksis. Svært mange av våre
ansatte er også utøvere, enten som dirigenter eller musikere på høyt nivå.
I tillegg setter vi krav til at våre praksisveiledere skal ha relevant kompetanse og
veiledningserfaring. Vi viser her til vedlegg 7.

VEDLEGG:
Vedlegg 1: Studieplan med emnebeskrivelser, i norsk versjon
Vedlegg 2: Studieplan med emnebeskrivelser, i engelsk versjon
Vedlegg 3: Vitnemål og Diploma
Vedlegg 4: Oversikt over benyttede Rammeplaner
Vedlegg 5: Andre forskrifter, retningslinjer/direktiver
Vedlegg 6: Praksisavtaler
Vedlegg 7: Oversikt over praksisveiledere
Vedlegg 8: Internasjonale samarbeidsavtaler
Vedlegg 9: Redegjørelse for nettstudier: Ikke relevant i denne sammenheng
Vedlegg 10: Beskrivelse av fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse
Vedlegg 11: Oversikt over fagmiljøets deltakelse i nasjonale og internasjonale samarbeid og
nettverk.
Vedlegg 12: Oversikt over fagmiljøets forskning, samt faglig og/eller utviklingsarbeid.
Vedlegg 13: CV for alle som inngår i studiets fagmiljø.
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Tabell 2 og 3: Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet
Tabell 2: for fagmiljøet som bidrar med mer enn 0.1 årsverk i studiet
1

2

3

4

Ansatte som
bidrar faglig

Stillingsbetegnelse

Ansettel
sesforhold

Faglige
årsverk
i studiet

5

Total

6

U&V

FoU

Professor

H/fast

0,4

0,2

0,2

Professor

H/fast

0,4

0,2

0,2

Andreas
Aase
Jan Magne
Førde
Trond
Kopperud

Professor

H/fast

0,4

0,2

0,2

Professor
2
Førsteamanuens
is
Førsteamanuens
is
Førsteamanuens
is
Førstelektor
Førstelektor
Førstelektor

H/m

0,1

0,1

H/fast

0,5

0,3

0,1

H/fast

0,5

0,3

0,2

H/fast

0,7

0,4

0,3

H/fast

0,7

0,5

0,2

H/fast

0,7

0,5

0,2

H/fast

0,4

0,2

0,2

Hans Jørgen
Støp
Anders
Dalane
Nils H.
Kanestrøm
Roy Waade

8

9

Årsverk i andre
studier

Formell
ped.
Komp.

oppgi studium og
institusjonsnavn

Frode
Fjellheim
Bodvar Moe

Mattis
Kleppen

7

10
Undervisnings/veiledningsområde i studiet

Ann
et

10
Ekstern
praksiserfaring6

Antall
år

0,6 Master
Musikk, Nord
0,6 Master
Musikk, Nord

PPU
Gr.skolelærerutd

Årstall

Komp/arr, joik,
veiled. Bach.oppg.
Komp/arr,
ensemble, veiled.
Bach.oppg.
Mu.hist, h.instr.
Bach.oppg.
Ensemble,
komp.arr.

30

2017

35

2017

25

2017

30

2017

0,6 Master
Musikk, Nord
0,1 Master
Musikk, Nord
0,1 Master
Musikk, Nord

KHP

PPU

Trommer h.instr.
/biinstr.

25

2017

0,5 Master
Musikk, MUÅ
Nord
0,3 Master
Musikk, MUÅ,
Nord
0,3 MUÅ,
Musikk, Nord
0,3 MUÅ, Nord

PPU

H.instr. veiled.
Bach.oppg.

22

2017

IFPU

Muprod, muhist,
h.instr. sang
biinstr.
H.instr. Piano
biinstr. ensemble
Prof.fag, ensemble

20

2017

30

2017

43

2017

SPA, Bach.oppg.,
kons.prod.

30

2017

0,3 0,3 Master

Musikk, Nord

KHP

Gr.skolelærerutd
Gr.skolelærerutd
Gr.skolelærerutd
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Ola Buan
Øien

Førstelektor/
Stipendiat
Førstelektor
Univ.lektor

H/fast

0,2

0,2

H/fast

0,7

0,5

0,2

H/fast

0,6

0,5

0,1

Univ.lektor
Univ.lektor
Univ.lektor

H/fast

0,5

0,4

0,1

H/fast

0,3

0,25

0,05

H/fast

0,75

0,6

0,15

Stipendiat

H/fast

0,2

0,2

Univ.lektor
Univ.lektor

H/fast

0,5

0,4

H/midl

0,1

0,1

Univ.lektor

H/midl

0,4

0,3

0,1

Ola Marius
Ryan

Univ.lektor

H/midl

0,6

0,5

0,1

Bendik
Hanshuus

Univ.lektor

IkkeH/
time

0,3

0,3

9,95

6,95

Solveig S.
Kolaas
Tormod
Lånkan
Grete
Daling
Laila
Grendahl
Rolf Martin
Snustad
Runa
Hestad
Jenssen

Anne Grete
Mollan
Inga
Rennemo
Johansen
Steffen
Flasnes

SUM

0,8 Stipendiat
Master Musikk,
Nord
0,3 BLU, Nord
0,4 MUÅ,
Master Musikk,
Nord
0,5 MUÅ, Nord,
Musikk NTNU
0,3 MUÅ, Nord
0,25 Stjørdal
kommune
0,8 Stipendiat,
Master Musikk,
Nord
0,5 GLU,Nord

0,1

0,3

Gr.skolelærerutd
Faglærer
-utd.
PPU
PPU
Gr.skolelærerutd
Barrat
Due

Masterkl. Gitar
h.instr./biinstr.
veiled. Bach.oppg.
Ensemble, veiled.
Bach.oppg.
Mu.hist, hørelære,
komp.arr. Piano
biinstr.
H.instr. Sang
biinstr., ensemble
H.instr. ensemble,
fagdid.
Komp.arr. h.instr.
hørelære,
ensemble
H.instr.

20

2017

20

2017

18

2017

21

2017

20

2017

20

2017

18

2017

10

2017

Gr.skolelærerutd
Faglærer
-utd.

Prof. fag

0,6 MUÅ, Nord,
Inderøy
kommune
0,4 utøv.
sanger

Faglærer
-utd.

Hørelære,
komp.arr. h.instr.

9

2017

PPU

12

2017

0,7 Landsdelsmusiker i
Nord- Norge
og freelance
utøv.

Faglærer
-utd.

H.instr. sang
biinstr. ensemble,
didaktikk
Gitar
h.instr./biinstr.

16

2017

0,5 MUÅ, Nord

2,7

Gr.skolelærerutd

8,35

Hørelære
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Tabell 3: for fagmiljøet som bidrar med mindre enn 0.1 årsverk i studiet
1

2

3

Ansatte som
bidrar faglig

Stillingsbetegnelse

Ansettelsesforhold

1

4

5

6

7

Faglige årsverk i studiet

8

9

10

Årsverk i andre
studier

Undervisnings/veiledningsområde i studiet

Ekstern praksiserfaring6

oppgi studium og
inst. Navn4

2

Total3

U&V

Eli Torvik

Universitetslærer IkkeH/time

0,08

0,08

Bente
Stensgaard
Nils Torske

Universitetslærer IkkeH/time

0,02

0,02

Universitetslærer IkkeH/time

0,02

0,02

SUM

0,12

0,12

FoU

Annet

Antall år

0,92 Ole Vig
vid. sk
0,98 Inderøy
vid. sk
0,98 Levanger
museum

Årstall

Dans og bevegelse

2017

Hovedinstr. fløyte

2017

Hovedinstr. torader

2017

2,88

Kommentar:
Ang. ekstern praksiserfaring (10): faglærerutdanningen har et utøvende og pedagogisk preg, med ensemblet i fokus. I tillegg til pedagogisk praksis anser vi derfor også utøvende
ensemlevirksomhet som relevant praksis. Svært mange av våre ansatte er også utøvere, enten som dirigenter eller musikere på høyt nivå.
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Hjelpeark for saksbehandler. Grønt = det som er forskjellig mellom årsstudium og bachelorstudium
NKR

Musikk årsstudium

Kandidaten:

Kandidaten:

K1

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

har kunnskap om klasseledelse, læringsmiljø og utvikling av gode
relasjoner til og mellom elever

K2

kjenner til grunnleggende forsknings- og utviklingsarbeid
innenfor fagområdet

har kunnskap om og forståelse for betydningen av kreativitet og
utforskning i utøvende og musikkpedagogisk arbeid

K3

kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

er bevisst på hvordan egen praksis og nyere forskning kan være
utgangspunkt for fagfornyelse
har god kunnskap om forskning og forskningsmetoder som er relevante
for barn- og unges oppvekstmiljø

K4

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

har kunnskap om lovgrunnlag, herunder skolens formål, verdigrunnlag,
læreplaner og rettigheter og plikter for elevene og skolen

har innsikt i grunnleggende musikkdidaktisk og –utøvende tenkning

har kunnskap om samisk kultur
F1

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

kan med utgangspunkt i styringsdokumenter og forsknings- og
erfaringsbasert kunnskap, planlegge, gjennomføre og reflektere over
undervisning, selvstendig og i samarbeid med andre
kan motivere og veilede elevene, og tilpasse opplæringen til elevenes
evner og anlegg, interesser og deres sosiale og kulturelle bakgrunn

F2

kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne
under veiledning

kan tilrettelegge for utfoldelse, opplevelse og erkjennelse, samt veilede og
samarbeide med kolleger for å styrke de praktiske og estetiske
dimensjoner i alle fag i skolen

F3

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

kan vurdere elevers læring og utvikling i forhold til opplæringens mål, gi
læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere
egen læring

F4

kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og
uttrykksformer

kan vise gode musikkfaglige og utøvende ferdigheter og ha stor evne til
formidling, både musikalsk og pedagogisk
kan bruke elementer fra samisk kultur

G1

har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske
problemstillinger

har evne til å arbeide skapende og kreativt i ulike
formidlingssammenhenger, både utøvende og pedagogisk
kan vurdere og reflektere over egen og andres praksis

G2

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

kan gjennomføre prosjekter der framføring av musikk inngår i en
uttrykksmessig helhet sammen med andre kunstformer

G3

kan formidle sentralt fagstoff som teorier,
problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og
gjennom andre relevante uttrykksformer kan utveksle
synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn
innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling
av god praksis
kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser

har evne til å formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige
diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer
med andre

G4

kjenner til nyere forskning og kan se dette i forhold til eget og andres
arbeid
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NKR

Faglærerutdanning i musikk

Kandidaten:

Kandidaten:

K1

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





K2

kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor
fagområdet



K3

kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet




K4

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





F1

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







har god kunnskap om planlegging, gjennomføring og
evaluering av musikkundervisning
har bred kunnskap om klasseledelse, læringsmiljø og
utvikling av gode relasjoner til og mellom elever
har innsikt i grunnleggende musikkdidaktisk og –utøvende
tenkning
har kunnskap om og forståelse for betydningen av
kreativitet og utforskning i utøvende og musikkpedagogisk
arbeid
er bevisst på hvordan egen praksis og nyere forskning kan
være utgangspunkt for fagfornyelse
har god kunnskap om forskning og forskningsmetoder som
er relevante for barn- og unges oppvekstmiljø
har kunnskap om lovgrunnlag, herunder skolens formål,
verdigrunnlag, læreplaner og rettigheter og plikter for
elevene og skolen
har innsikt i musikkens sosiale og imperiekritiske
forutsetninger
har kunnskap om samisk kultur
kan med utgangspunkt i styringsdokumenter og
forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, planlegge,
gjennomføre og reflektere over undervisning, selvstendig
og i samarbeid med andre
kan motivere og veilede elevene, og tilpasse opplæringen
til elevenes evner og anlegg, interesser og deres sosiale og
kulturelle bakgrunn
kan nyttiggjøre seg forskningsresultater innen kunstnerisk
utviklingsarbeid
kan tilrettelegge for utfoldelse, opplevelse og erkjennelse,
samt veilede og samarbeide med kolleger for å styrke de
praktiske og estetiske dimensjoner i alle fag i skolen

F2

kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere
denne under veiledning



F3

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



kan vurdere elevers læring og utvikling i forhold til
opplæringens mål, gi læringsfremmende tilbakemeldinger
og bidra til at elever kan vurdere egen læring

F4

kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker
og uttrykksformer



kan vise solide musikkfaglige og utøvende ferdigheter og
ha stor evne til formidling, både musikalsk og pedagogisk
kan bruke elementer fra samisk kultur


G1

har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske
problemstillinger





har evne til å arbeide skapende og kreativt i ulike
formidlingssammenhenger, både utøvende og pedagogisk
kan vurdere og reflektere over egen og andres praksis
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G2

G3

G4

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



kan formidle sentralt fagstoff som teorier,
problemstillinger og løsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre
med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom
dette bidra til utvikling av god praksis
kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser



har evne til å formidle sentralt fagstoff muntlig og
skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet
og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre



kjenner til og kan anvende nyere forskning i eget arbeid og
i undervisning



kan gjennomføre prosjekter der framføring av musikk
inngår i en uttrykksmessig helhet sammen med andre
kunstformer
har evne til å arbeide skapende og kreativt i ulike
formidlingssammenhenger, alene eller sammen med andre,
både utøvende og pedagogisk
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/04288-1
Hanne Solheim Hansens
Anne-Lovise Reiche

Saksgang

Møtedato
15.12.2017

PLAN FOR REAKKREDITERING AV EKSISTERENDE STUDIEPROGRAMMER VED
NORD UNIVERSITET - PLAN FOR 2018
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende plan for reakkreditering 2018:
Fakultet
FBA
FLU

FSH
FSV

HHN

Studieprogram
Bachelor i havbruksdrift og ledelse
Master i biovitenskap og akvakultur
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
Master i tilpassa opplæring
Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse
Bachelor i nordområdestudier
Bachelor i journalistikk
Ingen
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Saksframstilling
Bakgrunn
Internt tilsyn med kvaliteten på Nord universitet sine studieprogram ble innført ved at rektor
godkjente 29.12.2016 egne retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer
(dekanvedtak 17/01202-2). I følge retningslinjene skal alle program reakkrediteres hvert 7. år.
Følgende plan for reakkreditering 2017 ble vedtatt av rektor (også 29.12.2016, dekanvedtak
17/01202-3):
Fakultet
FBA

FLU
FSH
FSV

HHN

Plan for reakkreditering 2017
Årsstudium i husdyrfag
Bachelor i internasjonal markedsføring
Bachelor i internasjonal markedsføring
Årsstudium i musikk
Bachelor i musikk, faglærerutdanning
Bachelor i farmasi
Master i klinisk sykepleie
Bachelor i film og TV produksjon
Bachelor i 3D art, animasjon og visuelle effekter
Bachelor i spill og opplevelsesteknologi
Årsstudium i økonomi og ledelse
Bachelor i økonomi og ledelse
Bachelor i regnskap

I tillegg ble det avdekket behov for reakkreditering som følge av større endringer i studieplan. Av
denne grunn ble retningslinjene for reakkreditering drøftet i Utdanningsutvalgets møte 6. september
og 26. oktober, og endelig godkjent av rektor 29.12.2017 (dekanvedtak 17/1202-6). Retningslinjene
ivaretar nå også disse forhold. Før retningslinjene formelt ble godkjent ble, det avklart i dialog
mellom prorektor utdanning, studiedirektør og fakultet at følgende programmer også skulle gjennom
en reakkrediteringsprosess:
Fakultet
HHN

Nye reakkrediteringer i 2017
Bachelor i digital økonomi og organisasjon
Master i beredskap og kriseledelse

Tidligere navn
Bachelor i informasjonssystemer
Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse

Fakultetet er bedt av prorektor utdanning å prioritere studieprogrammer for reakkreditering i 2018.
Nedenfor er mottatte innspill:
Fakultet
FBA
FLU

FSH
FSV
HHN

Plan for reakkreditering 2018
Bachelor i havbruksdrift og ledelse
Master i biovitenskap og akvakultur
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
Master i tilpassa opplæring
Bachelor i nordområdestudier
Bachelor i journalistikk
Ingen
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Vurdering
Det er pr i dag ikke mottatt innspill fra FSH. Innspill er derfor etterlyst og forventes å bli lagt fram i
møtet.
HHN har oversendt en 7 års plan for sine studieprogrammer. De har i denne planen lagt inn pause fra
reakkrediteringsarbeidet i 2018. Dette er begrunnet i stort antall reakkrediteringer i 2017. Det
vurderes som ikke urimelig å etterkomme dette ønsket.
FSV hadde i 2017 to studieprogrammer som får vesentlig endret/ny studieplan fra høst 2018;


Bachelor i nordområdestudier; Programmet har tidligere hatt 90 studiepoeng obligatoriske
emner og 90 studiepoeng helt valgfrie emner. Planen blir fra høst 2018 endret ved at spesielt
anbefalte valgemner legges inn i studieplanen. I tillegg får 4 av 7 eksisterende emner endring
i læringsutbyttet. Fakultetet har foreslått programmet for reakkreditering i 2018.
Reakkrediteringen vil inkludere Årsstudium i nordområdestudier, som er identisk med første
år på bachelorprogrammet.



Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse; Programmet får endret navn fra opprinnelig
Bachelor i sosiologi og ny studieplan. I tillegg er studieprogrammets fagmiljø nå sammensatt
av fagpersoner fra studiestedene Bodø og campus Steinkjer. Studieprogrammet tilbys ved
begge studiesteder, og har tidligere kun vært tilbudt i Bodø. Fakultet har foreslått
programmet for reakkreditering først i 2021. Det foreslås imidlertid at også dette
programmet reakkrediteres i 2018.

Vedlegg:
Dekanvedtak FBA – om reakkreditering 2018
Dekanvedtak FLU – om reakkreditering 2018
Dekanvedtak FSH – om reakkreditering 2018
Dekanvedtak FSV – om reakkreditering 2018
Dekanvedtak HHN – om reakkreditering 2018
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Fra: Hanne Solheim Hansen
Sendt: 13. oktober 2017 07:19
Til: Trine Karlsen <trine.karlsen@nord.no>; Erlend Bullvåg <erlend.bullvag@nord.no>; Sarah J.
Paulson <sarah.paulson@nord.no>; Ketil Eiane <ketil.eiane@nord.no>; Hanne Thommesen
<hanne.thommesen@nord.no>; Tove Sagnes <tove.sagnes@nord.no>; Anne Ringen Pedersen
<anne.r.pedersen@nord.no>; Levi Gårseth-Nesbakk <levi.garseth-nesbakk@nord.no>; Steinar SteneSørensen <steinar.stene-sorensen@nord.no>; Egil Solli <egil.solli@nord.no>; Olav Frigaard
<olav.frigaard@nord.no>; Marit Bjørnevik <marit.bjornevik@nord.no>; Jarle Jørgensen
<jarle.jorgensen@nord.no>; Hugo Nordseth <hugo.nordseth@nord.no>; Geir Magne Tveide
<geir.m.tveide@nord.no>
Kopi: Jan-Atle Toska <jan-atle.toska@nord.no>; Alf Magne Jacobsen <alf.m.jacobsen@nord.no>;
Anne-Lovise Reiche <anne-lovise.reiche@nord.no>
Emne: Tid for å lage en plan for studier som skal reakkrediteres i løpet av 2018
Hei på dere
Vi er ikke ferdige med å reakkreditere de studiene som skal det i 2017. Vi vil likevel gjerne nå lage
planen for 2018, fordi vi ønsker å flytte reakkrediteringsarbeidet til vårsemesteret. Det har tidligere
vært laget slike planer, men vi ser at det er mange endringer og utvikling av studier i alle fakultetene
som gjør at det er lurt å endre på tidligere planer.
Rektor har som kjent vedtatt at alle studieprogrammer skal gjennom en reakkrediteringsprosess
hvert 7. år. Reakkrediteringen skjer i tråd med departementets studiekvalitetsforskrift (bl.a. særlige
bestemmelser om mastergrader) og NOKUTs studietilsynsforskrift.
Jeg ber om at fakultetets forslag til plan for reakkreditering i 2018 oversendes innen 22. november.
Fakultetene bør prioritere gradsstudiene. Forslag til samlet plan for universitetet legges fram for
sentralt Utdanningsutvalg på møte 6. desember, og oversendes deretter til rektor som gjør endelig
vedtak. Vedtatt plan for reakkreditering skal være klar i løpet av desember.
Det legges opp til at fakultetene utarbeider søknad om reakkreditering og tilhørende dokumentasjon
i perioden 2. januar tom 30. april 2018, og at saksbehandling på virksomhetsnivå skjer i løpet av mai
måned/tidlig juni, med behandling i sentralt Utdanningsutvalg første halvdel av juni og deretter
vedtak hos rektor.

Hilsen
Hanne Solheim Hansen, PhD
Prorektor utdanning

T: +47 74 11 21 15 // M: +47 415 73 206
www.nord.no
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Dekanvedtak FBA
Arkivreferanse:

17/04272-1

Saksbehandler

Eirin Åsheim

Vedtaksdato:

14.11.2017

Sak: Plan for reakkreditering av studier ved FBA 2018
Vedtak:
Dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur fatter vedtak om reakkreditering av følgende
studieprogram for år 2018:
- Bachelor i havbruksdrift og ledelse
- Master i biovitenskap og akvakultur

Ketil Eiane
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Prorektor Hanne Solheim Hansen har bedt fakultetene om å foreslå plan for reakkreditering i 2018
med frist 22. november. Forslag til samlet plan for universitetet legges så frem for sentralt
Utdanningsutvalget 6. desember, og oversendes deretter til rektor som gjør endelig vedtak. Vedtatt
plan for reakkreditering skal være klar i løpet av desember.
Fakultetet har tidligere vedtatt en langtidsplan for reakkreditering for år 2018, men ettersom det
stadig gjøres endringer og videreutvikling av studieprogram anses det som nødvendig å også
oppdatere denne.
Drøfting:
I studieplan for Bachelor i havbruksdrift og ledelse, og Master i biovitenskap og akvakultur er det
planlagt store endringer fra høsten 2018. Dette støtter Utdanningsutvalget ved FBA som anbefaler
for dekan å søke reakkreditering for Bachelor i havbruksdrift og ledelse, og Master i biovitenskap og
akvakultur i 2018.
Innstilling:
Dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur fatter vedtak om å reakkreditere
studieprogrammene Bachelor i havbruksdrift og ledelse, og Master i biovitenskap og akvakultur,
året 2018.
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Dekanvedtak FLU
Arkivreferanse:

17/04321-1

Saksbehandler

Ingrid Flægstad

Vedtaksdato:

17.11.2017

Sak: 17/04321 Re-akkreditering av studier 2018 Valg av studieprogram ved FLU

Vedtak:
Dekanen vedtar at følgende studieprogram reakkrediteres våren 2018
Årsstudium, Praktisk-pedagogisk utdanning
Mastergradstudium i tilpasset opplæring

Sarah J Paulson
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Prorektor for utdanning ved Nord universitet har i epost bedt om at fakultetene velger ut studier
for re-akkreditering i 2018.
Drøfting:
Saken ble tatt opp i møte i Utvalg for utdanningskvalitet 9.november 2017.
Utvalget vedtok å anbefale dekanen at følgende studieprogram re-akkrediteres i 2018:
-Årsstudium, Praktisk-pedagogisk utdanning
-Mastergradasuitdanning, Tilpasset opplæring-

Økonomiske konsekvenser:

Innstilling:
Utvalg for utdanningskvalitet ved FLU anbefaler dekanen å foreslå følgende studier til reakkreditering i 2018:
-Praktisk-pedagogisk utdanning.
-Master i tilpasset opplæring.

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Dekanvedtak FSV
Arkivreferanse:

17/04424-1

Saksbehandler

Geir Magne Tveide

Dato

24.11.2017

Sak: Plan for reakkreditering av gradsstudier ved FSV i perioden 2018 - 2022

Vedtak:
Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) har følgende plan for reakkreditering av gradsstudier ved FSV
i perioden 2018 – 2022:
2018: Bachelor i nordområdestudier og Bachelor i journalistikk
2019: Bachelor i HRM, Master i HRM og Master in Social Science med de ulik fordypningene
2020: Master i samfunnsvitenskap med de ulike fordypningene og Bachelor i internasjonale
relasjoner
2021: Bachelor i historie, bachelor sosiologi og samfunnsanalyse og Lektor i samfunnsfag
2022: Bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern. Det er varslet at disse studiene vil gå fra å
være rammeplanstyrte til en ny nasjonal forskrift for BSV-studiene.

Hanne Thommesen
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Fakultetene har blidt bedt om å lage en plan og melde inn hvilke studiet/studier som skal
reakkrediteres i 2018 til prorektor for utdanning.
Ved FSV har vi valgt å lage en plan for perioden 2018 – 2022, slik at det skal være mest mulig grad
av forutsigbarhet for fagmiljø, studieprogramansvarlige og administrasjonen.
Saken har vært drøftet i lokalt utdanningsutvalg (sak 44/17), hvor utvalget har gitt råd til dekan om
hvilke gradsstudier som skal reakkrediteres og i hvilket studieår.
Drøfting:
FSV har hatt de tre multimediestudiene til reakkreditering i 2017. I forslaget fra dekan er det tatt
hensyn til om og når studier har vært gjennom nasjonale akkrediteringsprosesser. I tillegg til når
studiet ble opprettet. Bachelor i sosialt arbeid og i barnevern har vært gjennom en nasjonal
akrredtideringsprosess i perioden 2016/17.
Bachelor i geografi ble akkreditert i forkant av studieåret 2017/18. Vi ser derfor ikke behov for en
reakkrediteringsprosess for dette studiet før i 2023.
Økonomiske konsekvenser:
Arbeid med reakkreditering er en tidkrevende prosess, både for fagmiljøet og for administrasjonen
ved FSV. Det vil måtte settes av tid for å kunne gjennomføre dette i perioden. Og for FSV
(fakultetene ) er tid = penger.
Innstilling:
Se vedtak.
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Dekanvedtak HHN
Arkivreferanse:

17/03546-9

Saksbehandler

Ellen Sirnes

Dato

22.11.2017

Dekanvedtaknr.

69/17

Sak: Plan for reakkreditering av studieprogram ved Handelshøgskolen (7 år)

Vedtak:
Plan for reakkreditering av studieprogram ved Handelshøgskolen i perioden 2017-2023 godkjennes.
Erlend Bullvåg
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn/drøfting:
Forslag til plan for reakkreditering av studieprogram er utarbeidet av dekan i samarbeid med
prodekan for utdanning.
Handelshøgskolen har inneværende år søkt om akkreditering av et nytt studieprogram (Master i
regnskap og revisjon) og utarbeidet fem reakkrediteringssøknader (av fire gradsprogram og
Årsstudium i økonomi og ledelse, som vist i listen under).
I 2019 planlegges reakkreditering av trafikkstudiene:
o Trafikklærer, høgskolekandidatstudium
o Årsstudium i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet
o Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet
De to øverste programmene utgjør til sammen det nevnte tredje programmet, bacheloren. Det må
vurderes om det kun skal behandles som en søknad, reakkreditering av Bachelor i trafikkpedagogikk
og trafikksikkerhet. I tillegg ønsker fakultetet å reakkreditere MSc in Energy Management:
International Governance and Business i 2019, da det planlegges større endringer i
studieprogrammet fra høsten 2019.
Fakultetet har valgt å legge inn et «pauseår» i 2018, for å gi tid til å gjøre nødvendige endringer i
aktuelle program. Arbeidet med å revidere studieprogrammene som skal reakkrediteres i 2019, slik
at de oppfyller Studietilsynsforskriften, vil foregå i 2018. Forslag til revidert studieplan for
programmene som skal reakkrediteres i 2019 behandles i lokalt utdanningsutvalg ved HHN seinest
oktober 2018.
For 2020 er deltidsårsstudiet lagt inn. Av studieprogram på minimum 60 studiepoeng gjenstår da
kun MSc in Business, de ulike MBA-ene og Bachelor i eiendomsmegling. Det er ønskelig å behandle
MBA-ene samlet. De gjenværende programmene er derfor plassert hhv i 2021, 2022 og 2023.

Plan for (re)akkreditering av studieprogram ved
Handelshøgskolen
Studieprogram

Studiested

Akkreditere
s

Master i regnskap og revisjon
Master i beredskap og kriseledelse
Bachelor i digital organisasjon og økonomi
Bachelor i økonomi og ledelse

BODØ
BODØ
MO I RANA
STEINKJER,
BODØ, MO
STEINKJER,
BODØ, MO
BODØ,
STEINKJER

2017
2017
2017
2017

Årsstudium i økonomi og ledelse
Bachelor i regnskap

2017
2017

or reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord universitet - plan for 2018 - 17/04288-1 Plan for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord universitet - plan for 2018 : Delkanvedtak HHN - Plan for reakkreditering 2018

Trafikklærer, høgskolekandidatstudium (2 år)
Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet
(Årsstudium i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet)
Siviløkonom / Master of Science in Energy Management:
International Governance and Business
Økonomi, markedsføring og ledelse, deltid

Siviløkonom / Master of Science in Business 2 år
MBA
MBA i ledelse
MBA i teknologiledelse
MBA i økologisk økonomi
Bachelor i eiendomsmegling

STJØRDAL
STJØRDAL
STJØRDAL
BODØ

2019
2019
2019
2019

BODØ, MO I
RANA,
VESTERÅLE
N
BODØ
BODØ,
STJØRDAL
BODØ
MO I RANA
BODØ
BODØ

2020

2021
2022
2022
2022
2022
2023

Innstilling:
Plan for reakkreditering av studieprogram ved Handelshøgskolen i perioden 2017-2023 godkjennes.
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Det vil bli orientert om saken i møtet.
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Nord universitet
Postboks 1490
8049 BODØ

Deres ref

Vår ref

Dato

17/4498-8

12. januar 2018

Nytt studium: Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende
praksis ved Nord universitet
Vi viser til e-post fra Nord universitet datert 1. november der det søkes om økonomisk støtte
til et nytt studium, Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis. Universitetet
ber også om en avklaring om …høyere utdannings rolle til den aktuelle målgruppen, som er
personer med utviklingshemming. E-posten viser til at andre land har opprettet studier for
personer med utviklingshemming.
Det er gledelig at universitetet ønsker å gi et tilbud også til denne målgruppen.
Institusjonene skal årlig gi et samlet budsjettforslag som inkluderer satsingsforslag og
prioriteringer som institusjonene har utenfor rammen. Nord universitet må eventuelt spille inn
dette som et satsingsforslag for 2020. Det vil ikke bli gitt midler til dette studiet utenom de
ordinære budsjettprosessene.
Uavhengig av budsjettprosessene, ser departementet det som helt nødvendig at universitetet
selv vurderer grundig om det omsøkte studiet kan og skal defineres som høyere utdanning.
Det har konsekvenser både for opptakskriterier, læringsutbyttebeskrivelsene, nivå,
finansieringskilder og om utdanningen kan gis studiepoeng. Nord universitet bør selv vurdere
behov for dialog med NOKUT.
I fagmiljøets søknad til styret ved Nord universitet, vises det til at tilsvarende studier finnes
andre land: I Irland og Island er det universiteter som har hatt høyere utdanninger rettet mot
utviklingshemmede i flere år…

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
872 417 842
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Saksbehandler
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22 24 76 59
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Vi har brakt i erfaring at den tilsvarende utdanningen på Island har spesielle opptakskrav
utenom de vanlige krav til høyere utdanning. Studentene blir ikke immatrikulert på
universitetet og studiepoengene som gis for de emnene studentene tar, gir ikke
bachelorgrad. Studentene med denne spesielle opptaksordningen kan ikke bli tatt opp på
andre studier på bachelornivå.
Ved Trinity College i Irland tas studentene på det til rettelagte studiet opp via Trinity Centre
for People with Intellectual Disabilities, et senter utenom det vanlige systemet for opptak på
universitetet. Studiet finansieres ved egenbetaling.
Vi minner om universitets- og høyskolelovens § 4-3, (5) Institusjonen skal, så langt det er
mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov.
Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte
studium.
Å fire på opptakskrav og krav til nivå (læringsutbyttebeskrivelser) i forhold til høyere
utdanning av lavere grad, for at målgruppen skal kunne bli tatt opp og fullføre studiet, vil
være eksempler på reduksjon av faglige krav. En utdanning som firer på de faglige krav kan
ikke regnes som høyere utdanning, og kan dermed verken gi studiepoeng eller en
akademisk grad.
Vi ser fram til universitetes vurderinger av disse punktene, som et første skritt i en prosess
for en dialog om studiets status i forhold til høyere utdanning og hva som kan være en
alternativ plass i utdanningssystemet.

Med hilsen

Fredrik Dalen Tennøe (e.f.)
avdelingsdirektør
Toril Fiva
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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