Møtebok: Utdanningsutvalget (28.11.2018)

Utdanningsutvalget
Dato:

11.28.2018

Sted:

Stjørdal

Notat:

Saksliste
Vedtakssaker
64/18 Godkjenning av innkalling til møte 28. november og saksliste

3

65/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 13. september 2018

4

66/18 Akkreditering av nytt program 2018 - Bachelor i trening (opprinnelig Bachelor i trening og
treningsledelse)
67/18 Reakkreditering 2018 - Årsstudium personlig trener

14
140

68/18 Reakkreditering 2018 - Årsstudium i nordområdestudier og Bachelor i nordområde- og nordiske studier
(opprinnelig Bachelor i nordområdestudier)
242
69/18 Reakkreditering 2018 - Bachelor i havbruksdrift og ledelse

327

70/18 Rutinebeskrivelse for håndtering av avvik på 2-to karakterer eller mer mellom ordinær sensur og
klagesensur

378

Orienteringssaker
21/18 Orientering om tilsyn med Nord universitets systematiske kvalitetsarbeid

381

22/18 Nyhetsbrev fra UHR - juli og august 2018

395

64/18 Godkjenning av innkalling til møte 28. november og saksliste - 16/00945-138 Godkjenning av innkalling til møte 28. november og saksliste : Godkjenning av innkalling til møte 28. november og saksliste

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/00945-138
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
28.11.2018

GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 28. NOVEMBER OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 28. november 2018 og saksliste.

5/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 13. september 2018 - 16/00945-139 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 13. september 2018 : Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 13. september 2018

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/00945-139
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
28.11.2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 13.
SEPTEMBER 2018
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 13. september 2018.

Vedlegg:
Protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 13. september 2018

65/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 13. september 2018 - 16/00945-139 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 13. september 2018 : Protokoll Utdanningsutvalget 13.09

MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

13.09.2018 kl. 11:30
Skype
16/00945

Tilstede:

Hanne Solheim Hansen (Prorektor)
Ingjerd Gåre Kymre (Prodekan FSH)
Bente Aina Ingebrigtsen (Prodekan FLU)
Levi Gårseth-Nesbakk (Prodekan HHN)
Annette Holmen Sjøset (Studentparlamentet)
Karl Kristian Kroken (Studentparlamentet)

Møtende
varamedlemmer:

Astrid Helland (vara FBA)

Forfall:

Marit Bjørnevik (Prodekan FBA)
Hugo Nordseth (Prodekan FSV)
Tord Apalvik (Studentparlamentet)
Oddbjørn Haugen (Studentparlamentet)
Andreas Kroknes (Studentparlamentet)

Andre:

Jan Atle Toska (Studiedirektør)
Monica Brobakk (Enhet for internasjonalisering)
Berit Eliassen (Universitetsbiblioteket)
Ingrid Flægstad (Observatør FLU)
Ellen Sirnes (Observatør HHN)
Trine Åsheim Bernhardsen (Observatør FBA)
Runi Hagen
Geir Berg Lennertzen
Thorbjørn Aakre
Anne-Lovise Reiche

Protokollfører:

Alf Magne Jacobsen
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SAKSKART

Side

Vedtakssaker
59/18

16/0117339

Konstituering av utdanningsutvalget - studieåret 2018/2019

3

60/18

16/00945132

Godkjenning av innkalling til møte 13. september og
saksliste

5

61/18

16/00945133

Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møter 5.
juni og postmøte 21. juni 2018

6

62/18

17/0120451

Ny behandling; Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) Årsstudium i musikk

6

63/18

17/0120452

Ny behandling; Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) Bachelor i musikk, faglærerutdanning

7

Orienteringssaker

16/18

16/0215227

Opplæring av studenttillitsvalgte

9

17/18

16/0215226

Orientering om SHOT-undersøkelsen

9

18/18

16/0215228

NIFU - kandidatundersøkelsen

9

19/18

16/0215225

Utdanningsseminar 16.-17.10.2018

9

20/18

15/0264024

Nyhetsbrev fra UHR - mai og juni 2018

9

Sted, 13.09.2018

møteleder
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59/18 Konstituering av utdanningsutvalget - studieåret 2018/2019
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
13.09.2018

Saknr
59/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget konstitueres med følgende representanter studieåret 2018/2019:
Navn
Rolle
Representerer
Vara
Hanne Solheim Hansen
Utvalgsleder Rektorat
Ingjerd Gåre Kymre
Medlem
Fakultet for sykepleie- Ranveig
og helsevitenskap
Salater
Rotmo
Bente Aina Ingebrigtsen
Medlem
Fakultet for
Egil Solli
lærerutdanning
Hugo Nordseth
Medlem
Fakultet for
Hanne
samfunnsvitenskap
Thommesen
Marit Bjørnevik
Medlem
Fakultet for
Astrid
biovitenskap og
Helland
akvakultur
Levi Gårseth-Nesbakk
Medlem/
Handelshøgskolen
Frode
Nestleder
Soelberg
Andreas Kroknes
Medlem
Studentparlamentet
andreas_l_kroknes@hotmail.com
ved Nord universitet
Annette Holmen Sjøset
Medlem
Studentparlamentet
anette.sjoset@gmail.com
ved Nord universitet
Tord Apalvik
Medlem
Studentparlamentet
tapalvik@gmail.com
ved Nord universitet
Oddbjørn Haugen
Medlem
Studentparlamentet
oddbir@icloud.com
ved Nord universitet
oddbjorn.haugen@student.nord.no
Karl Kristian Kroken
k.kroken@icloud.com
karl.k.kroken@student.nord.no

Medlem

Studentparlamentet
ved Nord universitet

Monica Brobak

Observatør

Berit Eliassen
Ingrid Flægstad

Observatør
Observatør

Isabell Kibsgaard

Observatør

Geir Tveide

Observatør

Enhet for
Internasjonalisering
Universitetsbiblioteket
Sekretær for lokalt
Studiekvalitetsutvalg,
FLU
Sekretær for lokalt
utdanningsutvalg, FSH
Sekretær for lokalt
utdanningsutvalg, FSV
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Ellen Sirnes

Observatør

Trine Åsheim Bernhardsen

Observatør

Jan-Atle Toska

Observatør

Sekretær for lokalt
utdanningsutvalg, HHS
Sekretær for lokalt
utdanningsutvalg, FBA
Studiedirektør

Utdanningsutvalget ber studentparlamentet om å få valgt personlige vara for sine
representanter og senest innen neste møte i Utdanningsutvalget 01.11.2018.

Møtebehandling
Vara for prodekan FSH er ikke avklart enda og vil bli meldt inn så snart den er på plass.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget konstitueres med følgende representanter studieåret 2018/2019:
Navn
Rolle
Representerer
Vara
Hanne Solheim Hansen
Utvalgsleder Rektorat
Ingjerd Gåre Kymre
Medlem
Fakultet for sykepleieog helsevitenskap
Bente Aina Ingebrigtsen
Medlem
Fakultet for
Egil Solli
lærerutdanning
Hugo Nordseth
Medlem
Fakultet for
Hanne
samfunnsvitenskap
Thommesen
Marit Bjørnevik
Medlem
Fakultet for
Astrid
biovitenskap og
Helland
akvakultur
Levi Gårseth-Nesbakk
Medlem/
Handelshøgskolen
Frode
Nestleder
Soelberg
Andreas Kroknes
Medlem
Studentparlamentet
andreas_l_kroknes@hotmail.com
ved Nord universitet
Annette Holmen Sjøset
Medlem
Studentparlamentet
anette.sjoset@gmail.com
ved Nord universitet
Tord Apalvik
Medlem
Studentparlamentet
tapalvik@gmail.com
ved Nord universitet
Oddbjørn Haugen
Medlem
Studentparlamentet
oddbir@icloud.com
ved Nord universitet
oddbjorn.haugen@student.nord.no
Karl Kristian Kroken
k.kroken@icloud.com
karl.k.kroken@student.nord.no

Medlem

Studentparlamentet
ved Nord universitet

Monica Brobak

Observatør

Enhet for
Internasjonalisering
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Berit Eliassen
Ingrid Flægstad

Observatør
Observatør

Isabell Kibsgaard

Observatør

Geir Tveide

Observatør

Ellen Sirnes

Observatør

Trine Åsheim Bernhardsen

Observatør

Jan-Atle Toska

Observatør

Universitetsbiblioteket
Sekretær for lokalt
Studiekvalitetsutvalg,
FLU
Sekretær for lokalt
utdanningsutvalg, FSH
Sekretær for lokalt
utdanningsutvalg, FSV
Sekretær for lokalt
utdanningsutvalg, HHS
Sekretær for lokalt
utdanningsutvalg, FBA
Studiedirektør

Utdanningsutvalget ber studentparlamentet om å få valgt personlige vara for sine
representanter og senest innen neste møte i Utdanningsutvalget 01.11.2018.

60/18 Godkjenning av innkalling til møte 13. september og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
13.09.2018

Saknr
60/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 13. september 2018 og saksliste.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 13. september 2018 og saksliste.
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61/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møter 5. juni og
postmøte 21. juni 2018
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
13.09.2018

Saknr
61/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoller fra Utdanningsutvalgets møter 5. juni og
postmøte 21. juni 2018.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoller fra Utdanningsutvalgets møter 5. juni og
postmøte 21. juni 2018.

62/18 Ny behandling; Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Årsstudium i
musikk
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
13.09.2018

Saknr
62/18

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta reakkreditering (endelig godkjenning) av
studieplan med tilhørende dokumentasjon for Årsstudium i musikk under
forutsetning av at punkt 2 og 3 følges opp.
2. Fakultetet bør snarest redegjøre for videre planer for studiet når de siste studentene
på 4-årig grunnskolelærerutdanning er ferdige, og årsstudiet ikke lengre inngår som
valgbart for grunnskolelærerstudenter.
3. 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 Anne-Lovise Reiche (saksbehandler).
Prorektor Hanne Solheim Hansen hadde en orientering om saksgangen til nye medlemmer i
utvalget før behandlingen av sakene om reakkreditering.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta reakkreditering (endelig godkjenning) av
studieplan med tilhørende dokumentasjon for Årsstudium i musikk under
forutsetning av at punkt 2 og 3 følges opp.
2. Fakultetet bør snarest redegjøre for videre planer for studiet når de siste studentene
på 4-årig grunnskolelærerutdanning er ferdige, og årsstudiet ikke lengre inngår som
valgbart for grunnskolelærerstudenter.
3. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.

63/18 Ny behandling; Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i
musikk, faglærerutdanning
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
13.09.2018

Saknr
63/18

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta reakkreditering (endelig godkjenning) av
studieplan med tilhørende dokumentasjon for Bachelor i musikk, faglærerutdanning
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
Saken ble presentert i møtet av Anne-Lovise Reiche (saksbehandler).
Votering
Enstemmig
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Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta reakkreditering (endelig godkjenning) av
studieplan med tilhørende dokumentasjon for Bachelor i musikk, faglærerutdanning
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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Saknr

Arkivsak

Tittel

16/18

16/02152-27

Opplæring av studenttillitsvalgte

17/18

16/02152-26

Orientering om SHOT-undersøkelsen

18/18

16/02152-28

NIFU - kandidatundersøkelsen

19/18

16/02152-25

Utdanningsseminar 16.-17.10.2018

20/18

15/02640-24

Nyhetsbrev fra UHR - mai og juni 2018

Sak 16/18
Prorektor Hanne Solheim Hansen hadde en gjennomgang av kvalitetssystemet.
Under denne saken ble det etterspurt fra prodekan Levi Gårseth-Nesbakk, en felles policy for
håndtering av Per Review ved Nord universitet.
Utdanningsutvalget ber fakultetene om å drøfte dette og at lages et prosjekt i
prodekangruppa for en eventuell felles policy for per review ved Nord universitet. Med
bakgrunn i dette kan det lages en sak som så går tilbake til Utdanningsutvalget for
behandling.
Sak 17/18
Saken utsettes og tas opp i neste møte når LMU har fått tid til å jobbe seg gjennom
undersøkelsen.
Undersøkelse for Nord universitet vedlegges protokollen.
Sak 18/18
Det ble orientert om sammendrag av rapporten samt rapportens kapittel 2, av Alf-Magne
Jacobsen.
Sak 19/18
Det ble gitt en del praktisk informasjon om seminaret samt orientering om program av
Thorbjørn Aakre.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

18/03635-3
Hanne Solheim Hansen
Anne-Lovise Reiche og Siri Gro Steinnes

Saksgang
Utdanningsutvalget 28.11.2018

Møtedato
28.11.2018

AKKREDITERING AV NYTT PROGRAM 2018 - BACHELOR I TRENING
(OPPRINNELIG BACHELOR I TRENING OG TRENINGSLEDELSE)
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å akkreditere nytt studieprogram Bachelor i
trening under forutsetning av at punkt 2-4 følges opp. I akkrediteringen inngår
navneendring fra opprinnelig Bachelor i trening og treningsledelse, og at programmet
ikke er en fellesgrad slik som planlagt ved etableringen.
2. Nødvendige leieavtaler som gjelder ny infrastruktur bør være på plass i god tid før
studieprogrammet starter opp.
3. Internasjonal samarbeidsavtale med Limerick Institute of Technonolgy må være på
plass i god tid før studieprogrammet starter opp.
4. Det må jobbes med å dokumentere og heve den formelle utdanningsfaglige
kompetansen, som er en felles utfordring for hele Nord universitet. For dette
studieprogrammet konkret mangler kun et fåtall fagpersoner utdanningsfaglig
basiskompetanse, og disse bør prioriteres til slik kompetanseheving.
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Sammendrag
Studieprogrammet ble etablering av styret 30.10.2017, men akkreditering ble ikke fullført i etterkant.
Studieprogrammet har endret innhold og navn siden etableringen. Det er en svært godt
gjennomarbeidet søknad, og studieprogrammet anbefales derfor akkreditert.

Saksframstilling
Bakgrunn
Nord universitet har vedtatt eget reglement for etablering av nye studier (rektorvedtak 15/01015-13,
18.03.2016). Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører universitet akkreditering i tråd med
Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning (Studiekvalitetsforskriften) og NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften).
Bachelor i trening og treningsledelse ble etablert av styret, som nytt studieprogram fra høsten 2018
(møte 30.10.2017, sak 102/2017);
1. Styret for Nord universitet godkjenner etablering av følgende nye studieprogram for
studieåret 2018-2019:
 Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1 – 7 (300 studiepoeng)
 Bachelor i trening og treningsledelse (180 studiepoeng)
 Master i regnskap og revisjon (120 studiepoeng)
2. Studiet Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis (årsstudium 60
studiepoeng) godkjennes som en pilot (én gangs gjennomføring). Før igangsetting må det
lages en plan for følgeforskning/evaluering av studiet. Fakultetet bør finne ekstern
finansiering for å dekke kostnader til gjennomføring.
3. Det er en forutsetning for etablering og utlysing av studieprogrammene at rektor kan
godkjenne at studieplanene for programmene og tilhørende dokumentasjon er i tråd med
NOKUTs akkrediteringskrav.
4. Det er en forutsetning for etableringen at kostnadene ved utvikling og igangsetting av
studieprogrammene dekkes innenfor fakultetenes egne budsjettrammer.
5. Søknad om etablering av videreutdanninger innen anestesi-, intensiv- og
operasjonssykepleie behandles på styremøtet i desember, når endring av eksisterende
Master i spesialsykepleie er avklart.
Studieprogrammet inngikk i styrets vedtak om endelig studieporteføljen for studieåret 2018-2019
(møte 30.10.2017 og sak 103/2017). Som en del av den interne akkrediteringsprosessen skal
programmet behandles av fakultetets lokale Utdanningsutvalg, sentralt Utdanningsutvalg og til slutt
rektor som gir endelig godkjenning på akkreditering, eventuelt ikke.
Akkrediteringssak ble lagt fram for sentralt Utdanningsutvalg på møte 06.12.2017 (sak 49/2017).
Utvalget gjorde følgende 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.
Da studieprogrammet ikke kunne akkrediteres før siste frist for innmelding av endringer for studier
som skulle annonseres på Samordna opptak (SO), måtte annonsering endres til Lokalt opptak (LOK).
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Dette gav fakultetet litt mer tid til å komme i havn med akkreditering. Imidlertid bad dekanen den
20.12.2017 om at akkrediteringen av studieprogrammet ble avsluttet (dekanvedtak 17/04064-2).
Rektor gjorde deretter følgende vedtak 21.12.2017 (rektorvedtak 17/01300-11);
Rektor vedtar at Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag sin studieportefølje for
studieåret 2018-2019 justeres med følgende endringer:
1. Akkreditering av nytt program Bachelor i trening og treningsledelse (samt årsstudium)
avsluttes. Dette innebærer at studiene ikke annonseres for opptak høsten 2018 på studiested
Bodø, og dermed heller ikke har oppstart denne høsten.
2. Med bakgrunn av avsluttet akkreditering annonseres følgende studier for opptak til
Samordna Opptak høsten 2018 (som opprinnelig ble foreslått nedlagt under betingelse av
oppstart av nytt program):
•
•

Bachelor i idrett, 180 studiepoeng, Bodø (FS programkode BAIDR)
Årsstudium personlig trener, 60 studiepoeng, Bodø (FS programkode PT)

3. I tillegg annonseres også på Samordna opptak følgende idrettsstudier:
• Årsstudium i idrett, 60 studiepoeng, Bodø (FS programkode GID)
• Årsstudium i idrett, 60 studiepoeng, Nesna (FS programkode 60IDR, klasse Nesna)
• Årsstudium i idrett, 60 studiepoeng, Levanger (FS programkode 60IDR, klasse
Levanger)
• Bachelor i idrettsvitenskap, 180 studiepoeng, Levanger (FS programkode IBV)
Fakultetet har arbeidet videre med akkreditering av det nye studieprogrammet, og 01.10.2018
godkjente dekanen akkrediteringssøknad og oversendte saken til videre behandling til sentralt
Utdanningsutvalg (dekanvedtak 18/01583-2).
Overordnet bilde av studiet
Det nye studieprogrammet er campusbasert heltidsstudium, og skal erstatte eksisterende Bachelor i
idrett (FS programkode BAIDR) og Årsstudium i idrett (FS programkode GID), begge tilbudt på
studiested Bodø, mens eksisterende Årsstudium personlig trener (FS programkode PT) blir identisk
med første studieår på det nye bachelorprogrammet. Det blir lagt fram egen sak om reakkreditering
av årsstudiet.
Da det nye studieprogrammet Bachelor i trening og treningsledelse ble etablert, var det planlagt med
to faglige fordypinger; henholdsvis trening og treningsledelse. Sistnevnte fordyping var planlagt som
et samarbeid med Setanta College i Irland, og programmet ble omtalt som en fellesgrad (Joint
degree). Den videre akkrediteringsprosessen har bidratt til at fordypingen i treningsledelse og det
tette samarbeidet om også gjennomføring av denne med Setanta College utgår. Navn på
studieprogrammet foreslås derfor endret til Bachelor i trening, og dette framkommer i forslag til
vedtak.
Studieprogrammet gir kompetanse innenfor helse- og treningsfag generelt, samt innenfor trening av
barn, ungdom, toppidrettsutøvere, personer med funksjonsnedsettelser og personer med
helserelaterte problemer. Innholdet i studieprogrammet er utviklet gjennom år med tett samarbeid
med internasjonale institusjoner med høy kompetanse innen styrke og utholdenhetstrening;
University of South Wales (England), Limerick Institute of Technonolgy og Setanta College (begge
Irland). Studieprogrammet er imidlertid ikke en fellesgrad, men et selvstedig studieprogram hos Nord
universitet. Studieprogrammet er bygd opp med kun obligatoriske emner. Likevel er det tilrettelagt
for utveksling/internasjonalt semester i tredje semester, mens i fjerde semester foregår all
undervisning på engelsk, og dette åpner for innreisende studenter akkurat dette semesteret.
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Studiemodell presenteres nedenfor (der første studieår er identisk med Årsstudium personlig trener).
Emnenavn med strek under er sentrale deler av studieprogrammet, mens emnenavn på engelsk er
de emner som undervises på engelsk;
1.semester
Funksjonell
screening og
biomekanikk
10 stp

2.semester
Grunnleggende
sport coaching

Basis- og
styrketrening

Trening av
utholdenhet og
hurtighet
10 stp

10 stp
Anatomi og
fysiologi

10 stp

3.semester
Sport coaching
og trening
10 stp

4.semester
Fitness
testing and
coaching
technology
10 stp

Vektløfting

Sport
nutrition

10 stp

10 stp

10 stp

Vekst,
Helse, idrettsbevegelse og
skader og
langsiktig
rehabilitering
treningsutvikling
10 stp
10 stp

Planning
and
managing
S&C
programs
10 stp

5.semester
Vitenskapsteori
og forskningsmetode i
trening og
idrett
10 stp
Tilpasset
trening
10 stp
Trening for
ulike idretter

10 stp

6.semester
Treningsplanlegging og
restitusjon

10 stp
Avansert
funksjonell
screening og
biomekanikk
10 stp
Bacheloroppgave

10 stp

Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden og ny oversendelse
Akkrediteringssøknad med tilhørende dokumentasjon studieplan for nye studieprogrammer skal
behandles i fakultetenes lokale Utdanningsutvalg før behandling i sentralt Utdanningsutvalg. Det
sentrale Utdanningsutvalget behandler forslag til studieplan og tilhørende dokumentasjon for nye
studier ved Nord universitet, og gir råd overfor rektor, som gir den endelige godkjenningen.
Studieplanen er behandlet i fakultetets lokale Studiekvalitetsutvalg 25.09.2018. Utvalget anbefalte
dekanen å godkjenne søknaden. Dekanen oversendte akkrediteringssøknaden 01.10.2018.
Etter at dekanen oversendte akkrediteringssøknaden, har det vært tett dialog mellom sentrale
personer i fagmiljøet og saksbehandlerne til sentralt Utdanningsutvalg. Utbedret søknad og
dokumentasjon er mottatt 21.11.2018, og legges fram for utvalget.
Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften
Nedenfor følger vurdering av oversendt akkrediteringssøknad og tilhørende dokumentasjon.
Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning til denne. Veiledninga er
bygd opp med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften; 1) veiledning, 2) krav til hva
søknaden minst skal inneholde og 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).
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§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

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

OK

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

OK

§ 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.

Samsvar NKR: OK
Dekkende navn: OK
Faglig oppdatert: OK
Relevans videre studier: OK
Relevans arbeidsliv: OK
OK
Ikke helt OK; leieavtaler for ny
infrastruktur bør være på plass

(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være
Tilpasset LUB: OK
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal legges til
rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
Aktiv rolle: OK
læringsprosessen.
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller
kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.

OK

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

OK

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

Delvis OK, dvs avtale med South
Wales er vedlagt, mens avtale for
Limerick Institute of Technonolgy
mangler.

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

Ikke praksis, men praktisk
trenerarbeid; 1 år: 20 timer, 2. år:
50 timer, 3. år: 100 timer.
Samarbeidsavtaler er inngått.

§ 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.

Størrelse: OK
Kompetansemessig stabilt: OK
Sammensetning: OK
OK ut fra situasjonen; kun 2
personer mangler basis UH-ped
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(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
studiet.

OK

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

Hovedstilling: OK

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.

Krav til kompetansenivå: OK

Førstestillingskompetanse i de
sentrale delene: OK

OK

OK

Ikke praksis, men praktisk
trenerarbeid. Se kommentar.

Kommentarer
Generelt:
Da akkrediteringssøknad for studieprogrammet første gang ble lagt fram for sentralt
Utdanningsutvalg (06.12.2017), ble søknaden returnert fakultetet. Studieprogrammet har
gjennomgått flere endringer siden da og navneendring er ønsket. Den søknaden som nå legges fram
er meget godt gjennomarbeidet. Fagmiljøet sammen med faggruppeleder har fått god bistand fra
egen fakultetsadministrasjon og har gjort en solid jobb.
§ 2.2 (1) – læringsutbytte for studieprogrammet: Læringsutbyttebeskrivelsen (LUB) for årsstudiet og
bachelorprogrammet viser tydelige forskjeller og god faglig progresjon fra første til tredje studieår.
Dette er dokumentert i eget vedlegg fra saksbehandlerne. Begrunnelser for valg gjort i forbindelse
med det enkelte læringsutbytte viser at LUBene er godt gjennomtenkte.
§ 2.1 (4) – infrastruktur: Studieprogrammet krever mye infrastruktur både som følge av egenart og
beregnet antall studenter på årsstudium og bachelorprogram. Per i dag er det ikke signert leieavtalt
for nytt bygg (klatrehall med styrketreningsrom). Dette bør være på plass før oppstart av disse to
studieprogrammene, slik at nødvendig infrastruktur er sikret.
§ 2.2 (9) og 2.3 (7) – praksis, praksisavtaler, praksisveiledere: Studieprogrammet har ikke definert
praksis, slik mange profesjonsutdanninger har. Derimot er det definert praktisk trenerarbeid som
foregår delvis hos treningsindustrien og lag/foreninger. Dette er en viktig del av studieprogrammet,
og utgjør samlet 170 timer utenfor universitetets lokaler. Siden dette ikke er praksis, vurderes det slik
at ovennevnte akkrediteringskrav ikke skal oppfylles. Forholdene omkring praktisk trenerarbeid er
likevel beskrevet i søknaden, og det er inngått samarbeidsavtaler om dette. Det praktiske
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trenerarbeidet veiledes av fagpersoner fra universitetet, og studentene vil ha kontaktpersoner ikke
veiledere under det praktiske trenerarbeidet.
§ 2.3 (2) – utdanningsfaglig kompetanse: Dette er i NOKUT veiledningen definert som UHpedagogikk 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 fravær av UH-pedagogisk kompetanse har ikke avgjørende
betydning for akkrediteringen. Det er satt i gang flere prosesser ved Nord universitet innenfor
området, blant annet UH-ped basiskurs, utvikling av pedagogiske mappe og utvikling av
meritteringsordning for undervisere.
I søknaden framgår vurdering av fagmiljøets pedagogiske kompetanse, og her framkommer at kun to
fagpersoner mangler utdanningsfaglig basiskompetanse. Disse bør prioriteres ved gjennomføring av
basiskurs.

Oppsummering
Det anbefales at studieprogrammet akkrediteres. Manglende leieavtale for nytt bygg, som er helt
sentralt for utdanningen, bør være på plass før oppstart høsten 2019. I tillegg mangler en av to
internasjonale samarbeidsavtaler for studentutveksling. Også denne må være på plass før oppstart.
Ansatte som mangler pedagogisk basiskurs bør prioriteres for gjennomføring av dette.

Vedlegg:
Dekanvedtak FLU 01.10.2018
Ny oversendelse av akkrediteringssøknad 21.11.2018
Søknad om akkreditering av Bachelor i trening – versjon 21.11.2018
Studieplan – norsk versjon
Studieplan – engelsk versjon
Sammenligning LUB årsstudium og bachelorprogram (fra saksbehandlerne)
Internasjonal samarbeidsavtale med University of South Wales
Avtaler om trening
Epost kommunikasjon om leieavtaler og andre avtaler
Studiets fagmiljø – Cver
Studiets fagmiljø - publikasjonsliste
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Dekanvedtak FLU
Arkivreferanse:

18/01583-2

Saksbehandler

Runi Hagen

Dato

01.10.2018

Sak: Søknad om akkreditering av Bachelor i Trening (180stp)

Vedtak:
Søknad om akkreditering av Bachelor i trening godkjennes av dekan ved fakultet for
lærerutdanning og kunst- og kulturfag, og oversendes studieavdelingen for behandling til sentralt
utdanningsutvalg i Nord universitet.

Navn
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning. NOKUTs Veiledning om
akkreditering av studietilbud (mai 2017) og Mal for søknadsutforming brukes som utgangspunkt ved
utforming av akkrediteringssøknad og studieplan med tilhørende dokumentasjon.
Om akkrediteringsprosessen:
Studiet det søkes akkreditering om ble etablert av styret for Nord universitet i møte 30. oktober 2017
(sak 17/03810-1 Etablering av nye studier ved Nord universitet studieåret 2018-2019), tidligere under
navnet Bachelor i Strength and conditioning (180 studiepoeng). Styret ga rektor fullmakt til å fastsette
et norsk navn for Bachelor i Strength and conditioning. Det norske navnet som fulgte saken videre
var Bachelor i trening og treningsledelse, men fakultetet ønsker å endre navn til Bachelor i trening.
Vedtak på endring av navn sendes med fakultetets forslag til endelig studieportefølje.
Bachelor i trening og treningsledelse ble for første gang behandlet av sentralt Utdanningsutvalg,
sammen med Årsstudium i trening og treningsledelse, den 6. desember 2018, hvor det ble gjort
følgende vedtak (Sak: 17/03810-3):
1. Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forhold ivaretas før saken oversendes til rektor (dvs at
akkrediteringssøknaden med tilhørende dokumentasjon oppdateres):
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.
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Av ulike årsaker, som i hovedsak var at årsstudium i trening og treningsledelse ikke hadde blitt formelt
etablert, ble følgende besluttet av dekan ved FLU (sak: 17/04064-2):
1. Akkrediteringsprosessen ift Bachelor i trening og treningsledelse videreføres ikke nå, men vil
bli vurdert videreført ila 2018 […]
Det var nødvendig med en avklaring slik at nødvendige justeringer kunne gjøres i Nords
studieportefølje. Rektor gjorde følgende vedtak (sak: 17/01300-11):
1.

Akkreditering av nytt program Bachelor i trening og treningsledelse (samt årsstudium)
avsluttes […]

Akkrediteringsprosessen ble gjenopptatt våren 2018, men det ble ikke sendt inn søknad om
etablering av årsstudiet.
Fagmiljøet har jobbet videre med akkrediteringssøknaden for både årsstudiet og Bachelor i trening
og treningsledelse – som ønskes omdøpt til Bachelor i trening – i løpet av våren. I mai tok fagmiljøet
kontakt med saksbehandlere med ansvar for akkreditering og reakkreditering, Runi Hagen og Nina
Andreassen, og de tok del i prosessen for å veilede fagmiljøet i forbindelse med ferdigstilling.
Prosessen har vært intensiv, men fagmiljøet har fått gjort nødvendige endringer og tilføyelser i
søknaden og i studieplanen.
Det er lagt til rette for at første studieår av Bachelor i trening kan tas som et årsstudium i Personlig
trener (tidligere kaldt årsstudium i trening og treningsledelse). Selv om Årsstudium i Personlig trener
er identisk med førsteåret i Bachelor i Trening, vil det bli sendt inn akkrediteringssøknad for årsstudiet
separat. Dette skyldes at noen forhold omkring årsstudiet ikke var tilstrekkelig oppfylt iht
studietilsynsforskriften krav, og i tillegg måtte fakultetet få avklart om de kunne sende inn
etableringssøknad av årsstudiet selv om fristen hadde løpt ut.
Den 25. september 2018 ble Bachelor i trening behandlet av lokalt utdanningsutvalg ved Fakultet for
lærerutdanning og kunst- og kulturfag (jfr. møtereferat), hvor det ble vedtatt at saken oversendes
dekan for gjennomgang og godkjenning den 1. oktober.
Om studieprogrammet:
Nedenfor presenteres studiemodellen for studieprogrammet, hvor det følgelig gis en overordnet
beskrivelse av programmet.
Bachelor i trening skal levere kompetanse innenfor helse- og treningsfag generelt, og bidra til å øke
kompetansen innenfor trening av barn, ungdom, toppidrettsutøvere, personer med
funksjonsnedsettelser og med helserelaterte problemer. Utdanningen er i sterkt samsvar med Nord
universitets fagprofil «velferd, helse og oppvekst». Studiet er utviklet i tett samarbeid med
internasjonale institusjoner med høy kompetanse innen styrke og utholdenhetstrening
(University of South Wales, University of Limerick og Setanta College). Med dette har FLU etablert
internasjonale samarbeid med et sterkt forskningsmiljø, og kontakter inn mot en rekke profilerte
europeiske toppidrettsmiljøer. Det legges til rette for studentutveksling ved studiets fjerde semester,
ved University of South Wales, University of Limerick eller andre institusjoner vi samarbeider med.
For engelskspråklige utenlandske studenter, er det mulig å ta fjerde semester, hvor alle emner
gjennomføres på engelsk.

ning (opprinnelig Bachelor i trening og treningsledelse) - 18/03635-3 Akkreditering av nytt program 2018 - Bachelor i trening (opprinnelig Bachelor i trening og treningsledelse) : Vedlegg 1- Dekanvedtak FLU 01.10.2018 (ved opprinnelig oversendelse)

Høst
År 1
Vår

Høst

Functional Screening
og Biomekanikk

Basis og styrketrening
Resistance Training

Anatomi og Fysiologi

Basic Sport Coaching

Trening utholdenhet
og hurtighet

Growth, Movement and
Long term Athletic
Development
Vekst, bevegelse og
Langsiktig
Treningsutvikling
Helse, idrettskader og
Rehabilitering
Health, injuries and
Rehabilitation

Grunnleggende Sport
Coaching

Development Speed
and Endurance

Effective Coaching in
S&C
Sport Coaching og
Trening

Weightlifting
Vektløfting

Vår

Fitness Testing and
Coaching Technology

Sport Nutrition
Trening og Ernæring

Grunnleggende
Treningsplanlegging
Planning and Managing
S&C Programmes

Høst

Vitenskapsteori og
Forskningsmetode i
S&C
Bachelor Oppgave

S&C for Special
Populations
Tilpasset Trening
Treningsplanlegging
og Restitusjon
Developing Sport
Programs and
Recovery

Sport Specific Strength
and Endurance Training
S&C for ulike idretter
Advanced Functional
Screening og
Biomekanikk

År 2

År 3
Vår

Utenlandsopphold

Engelsk semester

Resultater fra akkrediteringsprosessen:
På bakgrunn av dialogen med fagmiljøet og den dokumentasjon som er levert, har fakultetet kommet
frem til at Bachelor i trening ikke har noen alvorlig kvalitetsbrister hva gjelder faglig innhold og
kompetanse hos fagmiljøet. Likevel er det noen forhold som bør følges opp.
Fagmiljøet har beskrevet i søknaden hvordan de planlegger å følge opp manglene.
Det som gjenstår er følgende:
1. Avtaler om internasjonalisering må ettersendes. Internasjonalt kontor har oversendt
Erasmusavtaler til aktuelle institusjoner i utlandet.
2. Avtale om utveksling er tilknyttet Erasmusavtalene som nevnt i pkt 1. Disse må ettersendes.
3. Leieavtale med Mørkvedhallen er ikke signert enda. Dette må ettersendes. Partene er i
forhandlinger.
4. Siden det er gjort endringer i forhold til planer for gjennomføring av bachelor i trening nå i
2018, vil det være nødvendig og oppdatere praksisavtaler, i forhold til når praksis for
studentene skal gjennomføres. Dette vil komme på plass i løpet av januar 2019.
5. Engelsk versjon av studieplan med emnebeskrivelser ettersendes i løpet av november 2018.
6.
Innstilling:
Søknad om akkreditering av Bachelor i trening godkjennes av dekan ved fakultet for
lærerutdanning og kunst- og kulturfag, og oversendes studieavdelingen for behandling til sentralt
utdanningsutvalg i Nord universitet.
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Generelt om studiet

Type studium (kryss av)
X

Bachelorgradsstudium

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
X

campus-/stedbasert studium

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
X

heltidsstudium

Søknad om akkreditering

Bakgrunn for søknaden
Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag ved Nord, og tidligere Profesjonshøgskolen ved
Universitetet i Nordland, har gjennom flere år jobbet med å planlegge et studieprogram rettet trening og
fysisk aktivitet. Dette skal erstatte dagens bachelorprgram i drett (Bodø) og årsstudium personlig trener og
årsstudium i idrett. Bakgrunnen for dette er en erkjennelse i fagmiljøet om at det er stort samfunnsbehov
for kandidater med kunnskap innen trening/fysisk aktivitet. Forut for planlegging av akkreditering, har det
blitt grundig vurdert om det er behov for en utdannelse relatert til trening, eller om fakultetet heller bør satse
på å samkjøre en felles idrettsutdanning på tvers av studiesteder. Dekan, har i samråd med fagmiljøet, sett
at det fra et samfunnsperspektiv, vil være strategisk riktig å differensiere, sånn at det fortsettes med en
idrettsvitenskaplig utdanning ved campus i Levanger, mens det opprettes en treningsrelatert utdanning ved
campus i Bodø.

Presentasjon av Nord universitet og fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag
Nord universitet ble dannet 1.1.2016 gjennom sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna
og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) etter vedtak om fusjonering i statsråd 9.10.20153. Dette er basert på
Meld St. 18 Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren4, som har som
mål å skape universiteter og høyskoler med høy kvalitet i utdanning og forskning, samt robuste fagmiljø.
Færre institusjoner og dermed færre styrer anses å gjøre det lettere å kunne se mer helhetlig på nasjonale,
regionale og lokale behov for utdanning og forskning.
Ved Nord universitet er det tre overordnede fagprofilområder som beskriver de viktigste satsingsområdene.
Disse er:




Blå og grønn vekst
Innovasjon og entreprenørskap
Velferd, helse og oppvekst
3

pprinnelig Bachelor i trening og treningsledelse) - 18/03635-3 Akkreditering av nytt program 2018 - Bachelor i trening (opprinnelig Bachelor i trening og treningsledelse) : Vedlegg 3 - Søknad om akkreditering av Bachelor i trening - versjon 21.11.2018

Det tas opp studenter til mer enn 180 studier innenfor profesjonsutdanninger og teoretiske disiplinfag. Nord
universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master-, og Ph.D.-nivå.
Universitetets nye fakultetsstruktur trådte i kraft 1.1.2017. Dermed ble fakultet for lærerutdanning og kunst
og kulturfag opprettet. Fakultetet er resultat av en sammenslåing av avdeling for lærerutdanning ved
tidligere HiNT og deler av profesjonsskolen, som opprinnelig var en del av UiN. Studiet ligger videre inn
under faggruppen for kroppsøving, idrett og friluftsliv. Hvor det er ansatt 39 fagansatte fordelt på studiested
Bodø, Levanger og Nesna. Foruten ansvar for kroppsøving i grunnskoleutdanningen, fysisk aktivitet i
barnehagelærerutdanningen og kroppsøvingsdidaktikk i praktisk pedagogisk utdanning, så er studiene
bachelor i idrettsvitenskap, lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag, friluftsliv årsenhet og
mastergradsutdanning i kroppsøving og idrettsvitenskap underlagt faggruppen. Faggruppen har også en
stadig økende forskningsproduksjon, med 30 publiseringer i internasjonale tidsskrift på nivå 1 og 2 i 2017.

Tabell 1: Generelt om studiet
Studiets navn

Studiets navn (engelsk)
Nivå
Normert studietid
Organisering
Studiested
Regulert rammeplan

Bachelorstudiet
Bachelor i trening

Årsstudiet
Årsstudium personlig trener
(begrunelse for ulikt navn på
årsstudiet og bacheloren er
gjenkjennelseseffekten
på
allerede eksisterende studie)
and Strength and conditioning

Bachelor
strength
conditioning
Bachelorgrad
med
180
studiepoeng
3 år
Campusbasert heltidsstudium
Bodø
Nei

Årsstudium med 60 studiepoeng
1 år
Campusbasert heltidsstudium
Bodø
Nei

Bakgrunnen i akkrediteringssøknaden, ligger i at fagmiljøet ser at det er et samfunnsbehov for flere som er
utdannet innen trening, både innen idrett, treningssenterbransjen og i forhold til fysisk aktivitet generelt.
«Siden tidlig på 1990-tallet har treningssentrene etablert seg som en stadig viktigere arena for fysisk aktivitet
blant det norske folk. I Meld. St. 19 (2014-2015) «Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter» peker
myndighetene på treningssenterbransjen som en viktig aktør i folkehelsearbeidet, gjennom å tilrettelegge for
og fremme fysisk aktivitet i befolkningen.» (Virke Trening «Et kompetanseløft i treningssenterbransjen,
oktober 2016)
En stadig mer sammensatt kundegruppe i treningssenterbransjen medfører større krav til treningsfaglig
kompetanse blant treningsveiledere og personlige trenere. Virke Trenings kompetanseutvalg uttrykker i sin
analyse at dagens utdanningstilbud svarer dårlig til deres kompetansebehov. Trening (Strength &
Conditioning) imøtekommer treningssenterbransjens etterspørsel av treningsfaglig kompetanse.
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Tabell 2. Studiemodell for bachelor i trening
Pensum godkjennes og publiseres for hvert semester.
Emne

SP

2019
høst
Funksjonell screening og biomekanikk
10 10
Basis- og styrketrening
10 10
Anatomi og fysiologi
10 10
Grunnleggende sport coaching
10
Trening av utholdenhet og hurtighet
10
Vekst, bevegelse og langsiktig treningsutvikling
10
Sport coaching og trening
10
Vektløfting
10
Helse, idrettsskader og rehabilitering
10
Testing og treningsteknologi*
10
Trening og ernæring
10
Planning and managing S&C programs
10
Vitenskapsteori og forskningsmetode i trening og 10
idrett
Tilpasset trening
10
Trening for ulike idretter
10
Treningsplanlegging og restitusjon
10
Avansert funksjonell screening og biomekanikk
10
Bacheloroppgave
10

2020
vår

2020
høst

2021
vår

2021
høst

2022
vår

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Strategisk betydning av å ha en bachelorutdanning i trening ved Nord universitet

I forbindelse med fusjonen av Nord universitet har det oppstått et behov for å gjennomgå og revidere
universitetets idrett- og kroppsøvingsutdanninger. Slik situasjonen er i dag er fagprofilen til idrett- og
kroppsøvingsutdanningene som tilbys i Bodø, Nesna og Levanger svært like og bygget opp på en tradisjonell
måte i forhold til andre norske institusjoner. Selv om en viss grad av samkjøring vil være naturlig, er det også
ønskelig at hver av de tre avdelingene finner sine egne nisjer. På denne måten vil man unngå at den faglige
overlappingen mellom studiestedene blir for stor, og man kan utvikle faglige profiler.
Virke Trenings kompetanseutvalg uttrykker i en nylig utarbeidet analyse, at dagens grunnutdanninger i idrett
i for liten grad svarer til de kompetansekrav treningssenterbransjen etterspør. Også de kortere kursene som
tilbys i «personlig trening» oppleves som mangelfulle. Bransjen antyder i sin rapport mangler når det gjelder
faglig dybde, omfang og innretting, og peker også på begrensede muligheter for videreutdanning.
Bransjens Kompetanseutvalget ønsker seg derfor en grunnutdanning i idrett/trening som er bedre tilpasset
kompetansekravene, som har tilstrekkelig mengde relevant praksisrettet undervisning, og som gir mulighet
for videreutdanning.1
I en tid der helseproblematikk grunnet fysisk inaktivitet er økende, utgjør idrettsrelaterte aktiviteter eller
fysisk trening en av våre viktigste folkehelseressurser. For å bidra til økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet
5
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er det avgjørende med kompetente trenere/instruktører, særlig i barne- og ungdomsårene. I idrettspolitisk
dokument 2015-2019 framsettes det et mål om å øke andelen utdannede trenere i norsk idrett. Til tross for
dette retter dagens norske idrettsutdannelser seg stadig mindre mot praktisk-pedagogisk
trenerkompetanse, og spesifikke utdanningsløp som idretts-trener/-instruktør eksisterer ikke på
bachelornivå.
Det planlagte studieprogrammet vil ha høy prioritet rundt internasjonalt samarbeid om studentutveksling
og forskning, samt fagutvikling innenfor fagområdet. Fagmiljøet har blant annet et godt samarbeid med
University of South Wales (USW) og Limerick Institute of technology (LIT), som gjennom flere år har tilbudt
studier innen samme fagområde.
Med utgangspunkt i NOKUT`s modell for studieporteføljestyring; SEFØ, følger en utredning av det foreslåtte
studieprogrammet.
Årsstudium personlig trener og bachelor i trening, skal erstatte årsenhet i idrett, årsenhet personlig trening
(tidligere modelle) og bachelor i idrett. Utnyttelse av eventuelle ledige ressurser ved andre studiesteder, vil
ha høy prioritet, samt å utnytte spesiell fagkompetanse på tvers av studiesteder. Digitale
undervisningsmetoder, vil også muliggjøre bruk av ledige ressurser fra andre studiesteder, med minimale
kostnader knyttet opp til reise, i enkelte av emnene vil det også legges opp til noe nettbasert undervisning,
for å i enda større grad utnytte kompetanse på tvers og for å sikre høy kvalitet kostnadseffektivt.
Studieprogrammet vil levere kompetanse innenfor helse- og treningsfag generelt, og bidra til å øke
kompetansen innenfor trening av barn, ungdom, toppidrettsutøvere, personer med funksjonsnedsettelser
og med helserelaterte problemer. Utdanningen er i sterkt samsvar med Nord universitets fagprofil «velferd,
helse og oppvekst». Dette er en bachelorgrad utviklet i dialog med internasjonale institusjoner med høy
kompetanse innen trening/strength & conditioning (University of South Wales, Limerick Institute of
Technology /Setanta College) vil bidra til internasjonalisering og gi det idrettsfaglige miljøet ved Nord
universitet en internasjonal samarbeidspartner med et sterkt forskningsmiljø, og kontakter inn mot en rekke
profilerte europeiske toppidrettsmiljøer. Det legges til rette for studentutveksling ved studiets tredje
semester, ved University of South Wales, Limerick Institute of Technology eller andre institusjoner vi
samarbeider med. For engelskspråkelige utenlandske studenter, er det mulig å ta fjerde semester i Bodø,
hvor alle emner gjennomføres på engelsk.
Spesialisert utdanning på bachelornivå innenfor området trening/fysisk trening tilbys i liten grad ved
utdanningsinstitusjoner i Norge, Sverige og Danmark. Likeledes er det få eller ingen
bachelorgradprogrammer i de skandinaviske landene som har en fagprofil tilpasset trenere i idrett.
Studieprogrammet bør derfor kunne ha et betydelig potensial for å tiltrekke seg studenter fra hele landet,
samt Sverige og Danmark.
Med dagens finansieringsmodell er det blitt enda viktigere å øke gjennomføringsgraden ved universitetets
bachelorgradsprogrammer. Slik situasjonen er i dag er gjennomføringsgraden ved Nord Universitet sin
bachelorutdanninger i idrett lavere enn ønskelig, og studenter slutter i for stor utstrekning etter endt første
studieår. Fagmiljøet idrett, kroppsøving og friluftsliv vurderer det som en nødvendighet at det tas grep for
å øke gjennomføringsgraden for å sikre forbedret inntjening. Det planlagte studieprogrammet er ment å
tilby en mer attraktiv og arbeidslivsrettet bachelorutdanning, som skal stimulere til at flere studenter velger
å gjennomføre hele bachelorgradsløpet.
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En stadig mer sammensatt kundegruppe i treningssenterbransjen medfører større krav til treningsfaglig
kompetanse blant treningsveiledere og personlige trenere. Virke Trenings kompetanseutvalg uttrykker i sin
analyse at dagens utdanningstilbud svarer dårlig til deres kompetansebehov. Fordypning trening er tenkt å
imøtekomme treningssenterbransjens etterspørsel av treningsfaglig kompetanse.1
Dagens norske idrettsutdanninger er i for liten grad tilpasset de kravene som stilles for å jobbe med
trenerarbeid og fysisk trening innenfor idretten, noe som blant annet skyldes liten grad av praksisrettet
undervisning. Fysiske trenere er den raskest voksende yrkesgruppen innenfor idretten på verdensbasis og
har kompetanse i spesialisert arbeid med fysisk trening innenfor et bredt spekter av idretter, på ulike nivåer.
1

https://www.virke.no/tjenester/rapporter-analyse/rapporter/treningssenterbransjen-2017/

Forutsetninger for akkreditering
(Studietilsynsforskriften § 2-1)
(1.1) Aktuelle krav i lov om universitetet og høyskoler med tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
For selvakkrediterende institusjoner forutsetter NOKUT at forholdene rundt styringsorgan, reglement,
klagenemd, læringsmiljøutvalg og utdanningsplan er på plass. Bachelor i trening er ikke styrt av
rammeplaner.
Studiet er omfattet av følgende lover/forskrifter:
 Lov om universiteter og høgskoler
 Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet
 Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
 Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
 Forskrift om godskriving av høyere utdanning
 Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og
høgskoler
 Forskrift om opptak til høyere utdanning
Prosessen følger ellers Reglement for etablering av studier og godkjenning av studieplaner ved Nord
universitet.
Vitnemål utstedes automatisk etter avsluttet grad. Diploma Supplement utstedes automatisk til studenter
som får utstedt vitnemål.
Nord universitet som selvakkrediterende institusjon (§3-3 i Universitets- og høyskoleloven)
Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier slik det fremgår av Lov om universiteter og
høyskoler. Likevel er det fastsatt i universitetets reglement at NOKUTs krav til akkreditering av studier også
skal gjelde når universitetet selv etablerer egne studietilbud og godkjenner studieplaner for disse. Det
fremgår også i NOKUTs veiledning (mai, 2017) at deres kriterier for akkreditering gjelder for alle som tilbyr
høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett). NOKUT anbefaler
derfor at alle institusjoner som utarbeider nye studier bruker veiledningen aktivt i utformingen av studiene.
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I denne søknaden vil vi søke å begrunne hvordan studiets innhold og oppbygning oppfyller kravene i
forskriften.
Informasjon om kvalitetssikringssystemet og saksgangen (etter §4-1 og §5-1 i studietilsynsforskriften)
System for kvalitetssikring av utdanningen ble godkjent av NOKUT 12.6 2012 for tidligere Universitetet i
Nordland. Nord universitet har videreført elementer fra alle de fusjonerte institusjonenes akkrediterte
kvalitetssikringssystem, og har utformet et justert system som opprettholder høye kvalitetskrav.
Universitetsstyret vedtok på sitt møte 23. juni 2016 de overordnede rammene for nytt felles system. Et nytt
element i systemet er at reakkreditering av eksisterende studieprogram inngår med fast syklus. Denne
søknaden er et resultat av dette vedtaket. Sentralt Utdanningsutvalg behandler forslag til studieplan for nye
studier ved Nord universitet, og gir råd overfor rektor som gir den endelige godkjenningen. Studieplanene
skal tilfredsstille dokumentasjonskravene i NOKUTs studietilsynsforskrift (Forskrift om tilsyn med
utdanningskvaliteten i høyere utdanning), som ble revidert og vedtatt 9.2.2017, og tilhørende veiledning til
søknad om akkreditering av studier. Veiledningen gir retningslinjer for utforming av søknader og er
oppdatert mai 2017. Lokalt Utdanningsutvalg gjør sammen med ledelsen for det enkelte fakultet en
innledende vurdering for å avklare om grunnleggende forutsetninger for reakkreditering er tilfredsstilt i
forhold til studietilsynsforskriften.
For søknader som går videre til Sentralt Utdanningsutvalg, oppnevner akkrediteringsteamet ved Nord
universitet en eller flere saksbehandlere fra teamet til å gjennomføre en kvalitetsvurdering av søknaden.
Saksbehandler kan ikke evaluere samme sak i Sentralt Utdanningsutvalg som vedkommende har gjort i
Lokalt Utdanningsutvalg, men hun/han kan veilede og gi råd. Saksbehandler må utføre saksbehandlingen i
samsvar med kravene til utdanningskvalitet slik disse er fastsatt i studietilsynsforskriften, og må ta hensyn
til andre forskrifter, reglement og lovbestemmelser som er relevant for studiet det søkes akkreditering for.
I sin faglige vurdering skal saksbehandler konkludere tydelig om utdanningskvaliteten oppfyller vilkårene i
studietilsynsforskriften. I samråd med Lokalt Utdanningsutvalg fatter dekanen ved fakultetet et foreløpig
vedtak. Søknaden videresendes så til Sentralt Utdanningsutvalg som gir råd til rektor som til slutt fatter
endelig vedtak om reakkreditering.
Opptakskrav
Kravene til førstegangsvitnemålskvote blir oppfylt via opptak i Samordna opptak. Rangeringsregler følger
Forskrift om opptak til høyere utdanning, Kapittel 7, Rangering av søkere ved opptak. Søknadsfrist for opptak
til studiene er 15. april. Tidspunkt for opptak til studiene er 20. juli og studiestart er i midten av august.
Søknadsfrist og tidspunkt for opptak er satt av Samordna opptak.
Bachelor i trening omfattes av Opptaksforskriften samt Forskrift om studier og eksamen ved Nord
universitet. Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldede
regler. Rangering foretas på grunnlag av poeng fra videregående skole (GSK) med eventuelle tilleggspoeng,
maksimalt to poeng. For opptak på grunnlag av realkompetanse må søkeren være minst 25 år og ha relevant
kompetanse som kan veie opp for at de vanlige opptakskravene ikke oppfylles. Opptak på grunnlag av
realkompetanse til Bachelor i trening krever at søkeren til studiet har arbeidserfaring i tilknytning til
treningssenterbransjen eller trening innen idretten. Søkere med realkompetanse vil konkurrere med de
øvrige søkerne om studieplass. Ettersom en del av emnene tilbys på engelsk, anbefales det at søkeren har
tilstrekkelige kunnskaper i engelsk (B2).
Det kreves politiattest til studiet ettersom studentene kommer i kontakt med ungdom under 16 år gjennom
praktisk trenerarbeid. Politiattesten fås ved søknad til politiet. Tilbudsbrevet på studiet må vedlegges
søknaden. Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder.
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Dersom politiattesten ikke leveres ved studiestart, får ikke studenten anledning til å delta i praktisk
trenerarbeid der barn er involvert. Dette betyr at han/hun ikke får anledning til å gjennomføre utdanningen.
Sertifisering
Etter at studenten har fullført og bestått det første året av programmet kan hun/han melde seg opp til en
eksamen som arrangeres av The National Strength and Conditioning Association (NSCA). Denne må tas
separat og når den eventuelt er bestått vil man få det første grunnleggende sertifikatet innen NSCA. Våre
samarbeidende institusjoner USW og LIT/Setanta gir dette tilbudet på samme måte til sine studenter.
NSCA er en non-profit aktør som jobber for å fremme kunnskap om trening på global basis. Organisasjonen
har ca 45000 medlemmer og sertifiserte profesjonelle trenere på verdensbasis. Organisasjonen samarbeider
nært med våre to samarbeidspartnere USW og LIT/Setanta, og har en betydelig posisjon internasjonalt innen
fagområdet. NSCA arrangerer konferanser og seminarer årlig over hele verden, og utgir bøker og flere
vitenskapelige journaler om trening.
Et NSCA sertifikat vil spesielt ha betydning for studenter som ser for seg å jobbe internasjonalt. Dette
grunnleggende sertifikatet kan så utvides faglig både når det gjelder bredde og dybde, og vil gi søkere til
jobber innen trening et fortrinn.
https://www.nsca.com/
(2.1) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging og progresjon
samt muligheter for studentutveksling.
Studieplanen med emnebeskrivelser finnes i vedlegg 1, på norsk. Engelsk versjon av programplan finnes som
vedlegg 2. Dette viser studiets innhold, oppbygging og progresjon, samt mulighetene for studentutveksling.
I kapitlet krav til studietilbudet gis det i punkt 8 nærmere beskrivelse av mulighetene for studentutveksling.

Tabell3: Studieplanen for bachelor i trening med de totalt 18 emner som inngår i studiemodellen.
Høst

År 1

Funksjonell screening
og biomekanikk
Functional Screening
og Biomekanikk
10stp

Basis
og
styrketrening
Resistance Training
10stp

Anatomi og Fysiologi
10 stp

Grunnleggende Sport
Coaching
Basic Sport Coaching
10 stp

Trening utholdenhet
og hurtighet

Vekst, bevegelse og
Langsiktig
Treningsutvikling
Growth,
Movement
and Long term Athletic
Development
10 stp

Sport Coaching og
Trening
Effective Coaching in
S&C

Vektløfting
Weightlifting

Vår

Høst
År 2

Development Speed
and Endurance
10 stp

9

Helse, idrettskader og
Rehabilitering
Health, injuries and
Rehabilitation

Utvekslingssemester
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Vår

Høst
År 3

10 stp

10 stp

Testing
og
treningsteknologi
Fitness Testing and
Coaching Technology
10 stp

Trening og Ernæring
Sport Nutrition
10 stp

Vitenskapsteori
og
Forskningsmetode i
S&C
10 stp

Tilpasset Trening
S&C for Special
Populations
10 stp

10 stp

Grunnleggende
Treningsplanlegging
Planning and
Managing S&C
Programmes
10 stp

Engelsk
semester

S&C for ulike idretter
Sport Specific Strength
and Endurance Training
10 stp

Vår

Bachelor Oppgave
10 stp

Treningsplanlegging
og Restitusjon
Developing Sport
Programs and
Recovery
10 stp

Avansert
funksjonell
screening
og
Biomekanikk
Advanced Functional
Screening
og
Biomekanikk
10 stp

Første studieår er et grunnleggende år som er felles med studenter som tar årsstudium Personlig Trener.
Sentrale områder har et særskilt fokus på aktiviteter hvor studenten skal kunne utføre en evaluering av
personer som skal trene og drive med fysisk aktivitet, lære noe om hvordan noen sentrale egenskaper kan
trenes, samt lære grunnleggende forhold i teori og praksis om hvordan man skal opptre som trener (for
eksempel styrke og utholdenhet). Undervisning som gjøres i de sentrale områdene er bygd på
forskerkompetanse. Dette synliggjøres i §2-3(4). De sentrale områdene er representert i følgende emner:
 Funksjonell Screening og Biomekanikk
 Basis og styrketrening
 Grunnleggende Sport Coaching
 Trening utholdenhet og hurtighet
 Sport Coaching og Trening
 Testing and treningsteknologi
 Grunnleggende Treningsplanlegging
 Tilpasset trening
 S&C for ulike idretter
 Treningsplanlegging og Restitusjon
 Avansert funksjonell Screening og Biomekanikk
Emnene i andre og tredje studieår bygger videre på innholdet fra første studieår både når det gjelder bredde
og dybde faglig. Studentene vil i andre studieår lære noe mer om evaluering, samt arbeide mer konkret med
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planlegging og gjennomføring av trening. I tredje studieår skal studentene gjennomføre et selvstendig
arbeid (bacheloroppgaven) samt arbeide mot mer spesifikke grupper utøvere. Det tredje studieåret vil også
inneholde mer selvstendig arbeide i forhold til praktisk trenerarbeid.
I andre studieår gis studentene i høstsemesteret muligheter til et utenlandsopphold. Nord Universitet har
etablert kontakt med noen universitet som tilbyr samme emner som Nord Universitet. Andre studieår i
vårsemesteret inneholder et engelsk semester som er beregnet på studenter fra utenlandske universitet
som ønsker å studere ved Nord Universitet. Undervisningen vil da ha engelsk som undervisningsspråk.
Tabell 4: Vedlegg til forutsetninger for akkreditering
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet
Firmaattest fra Brønnøysundregisteret (nye private institusjoner)
Styringsordning (nye institusjoner)
Styrevedtekter (nye institusjoner)
Eksamensreglement og, eller inkludert, institusjonens bachelorgradsreglement
(nye institusjoner)
Andre relevante reglementer (nye institusjoner)
Reglement for klagenemnd + ev. avtale om samarbeid om klagenemnd (nye
institusjoner)
Bestemmelse læringsmiljøutvalg (nye institusjoner)
Mal for utdanningsplan (nye institusjoner)
Vitnemål og Diploma Supplement (alle)
Systembeskrivelse av kvalitetssikringssystem (nye institusjoner)
Beskrivelse av kvalitetsarbeidet. Gjelder kun den delen av kvalitetsarbeidet som
beskriver kvalitetssikringen av studier på Ph.d.-nivå (For søkere om Ph.d.studium for første gang).

Vedlegg nr.
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Opprettes etter jul
Ikke relevant
Ikke relevant

Krav til studietilbudet
(Studietilsynsforskriften § 2-2)
(2.1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
Studietilbudets læringsutbyttebeskrivelser
Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd læringsutbyttet for
Læringsutbyttebeskrivelsene for bachelorstudiet og fremgår av tabell 3 nedenfor.

studieprogrammet.

Redegjørelse for hvordan dette er i samsvar med NKR (Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk)
I tabell 2 er det også skissert hvordan læringsutbyttebeskrivelsene for bachelorutdanningen i trening
samsvarer med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Sammenligningen indikerer at
det er godt samsvar mellom studienes læringsutbytter og kravene i NKR.
Begrunnelse til læringsutbyttebeskrivelsene i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) gir en oversikt over utdanningsnivåene i Norge,
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og viser hvilke nivåer kvalifikasjonene fra det norske utdanningssystemet er innplassert på i forhold til
hverandre. Under følger en oversikt over studiets læringsutbytte (LUB) og hvordan det er knyttet til NKR:
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) gir en oversikt over utdanningsnivåene i Norge,
og viser hvilke nivåer kvalifikasjonene fra det norske utdanningssystemet er innplassert på i forhold til
hverandre. Under følger en oversikt over studiets læringsutbytte (LUB) og hvordan det er knyttet til NKR, og
det gis en begrunnelse for valgene som er tatt i forbindelse med utarbeidelse av læringsutbyttet:
Tabell 5: LUB for bachelorutdanningen i trening, knyttet opp mot NKR og begrunnelse for valg
NRK (nivå 7)
Studieplan
Begrunnelse for valg av LUB
(overordnet LUB)
KUNNSKAPER
Kandidaten:
Kandidaten:
Har bred kunnskap
Har bred kunnskap
Denne kvalifikasjonen er nødvendig å oppnå for å kunne
om sentrale temaer, om evaluering og
planlegge aktiviteten til de man skal veilede i trening.
teorier,
screening, og på
Kandidaten vil med dette evne å monitorere og evaluere
problemstillinger,
bakgrunn av dette
den gjennomførte treningen. For å oppnå en bred
prosesser, verktøy og kunne planlegge,
kunnskap, har vi valgt en praktisk tilnærming til dette
metoder innenfor
gjennomføre og
læringsutbyttet. LUB kan også delvis plasseres under
fagområdet
evaluere trening
kategorien ferdighet, men praktisk aktivitet og teori
tilpasset utøvere på
henger såpass sterkt sammen i dette studiet, og derfor
ulike nivå og
anses det nødvendig med en praktisk tilnærming til valgt
alderstrinn.
utbytteinnhold.
kjenner til
forsknings- og
utviklingsarbeid
innenfor fagområdet

Kjenner til
forsknings- og
utviklingsarbeid
innenfor screening;
planlegging av
trening;
gjennomføring av
trening og fysisk
aktivitet; og
monitorering og
evaluering av
treningsaktivitet.

Denne LUB er valgt på bakgrunn av at en kandidat må
være godt kjent med FoU-arbeid innen trening og fysisk
aktivitet for blant annet å forstå og utføre fysiologisk
testing og bruk av treningsteknologi. Dette ivaretas på
ulike nivå og trinn i utdanningen, enten via litteratur,
undervisningen eller andre læringsformer.

kan oppdatere sin
kunnskap innenfor
fagområdet

Kan orientere seg i
faglitteratur;
identifisere viktige

Det er nødvendig at en kandidat kan oppdatere sin
kunnskap innenfor fagområdet for å bidra til egen
utvikling, men også utvikling av fagfeltet. Siden studiet
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har kunnskap om
fagområdets historie,
tradisjoner, egenart
og plass i samfunnet

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

kan reflektere over
egen faglig utførelse

problemstillinger
rundt trening og
fysisk aktivitet i teori
og praksis; og på
bakgrunn av dette
utvikle egen og
andres faglige
treningspraksis.

har en praktisk tilnærming hvor veiledning av andre er
sentralt, er det nødvendig at utvikling av andres
treningspraksis står i fokus. På bakgrunn av dette har vi
valgt å formulere LUB på denne måten. Dette ivaretas i
emnene hvor studentene vil møte ulike faglige
utfordringer og lære å løse disse både gjennom praktisk
trening alene og sammen med andre, med støtte i
relevant litteratur og forskning.

kjenner til trening og
fysisk aktivitet
historisk, og vet
hvilken betydning
dette har i det
moderne samfunnet
for ulike gruppers
livskvalitet.

Trening og fysisk aktivitet har en lang historie og er i
kontinuerlig utvikling både for blant annet å møte
endrede krav i toppidretten, og utfordringer det
moderne samfunnet gir med tanke på ulike livsstiler og
hyppig skifte av treningstrender. Læringsutbyttet er
utformet på gitt måte da det anses nødvendig at man
kjenner til hvilken betydning utvikling av feltet har hatt,
og har, for ulike gruppers livskvalitet. For å kunne bidra
til en videre utvikling innen feltet er det nødvendig at
man kjenner til feltets utvikling fram til nå-tid.

Kandidaten:
Kan anvende faglig
kunnskap og
relevante resultater
fra forsknings- og
utviklingsarbeid på
praktiske og
teoretiske
problemstillinger
innenfor trening, og
kunne gi
begrunnelser for valg
som gjøres omkring
trening og fysisk
aktivitet

Kan reflektere over
egen faglig utførelse
av en

Studiet har som et bærende element at studentene skal
lære seg å anvende forskningsbasert teori og faglig
kunnskap på ulike problemstillinger som oppstår i de
praktiske situasjonene de møter gjennom studiet. Dette
for å gjøre dem kvalifisert til å håndtere ulike
treningsrelaterte oppgaver i arbeidslivet på et faglig
begrunnet grunnlag. Overordnet læringsutbytte er
utarbeidet på bakgrunn av dette.

Læringsutbyttet er formulert på følgende grunnlag:
Fokus på veilederrollen i trening står sentralt i studiet.
Dersom man skal kunne lede andre i trening og fysisk
13
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og justere denne
under veiledning

treningsprosess og
justere denne under
veiledning og
diskusjon med andre.

aktivitet – fra screening til evaluering – er det nødvendig
at man evner å se det man utfører fra ulike perspektiver
og faglige tilnærminger. Man vil forstå bedre den
funksjon og påvirkning man kan ha som trener, ved å
reflektere over egen utførelse i diskusjon med andre.
Man vil også forstå den man trener bedre dersom man
reflekterer over hvordan det er å bli veiledet.

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

Kan finne, vurdere og
henvise til
informasjon og
fagstoff om trening
og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik
at det belyser en
problemstilling om
trening og fysisk
aktivitet.

Dette er et viktig læringsutbytte med tanke på fremtidig
utvikling av feltet og egen rolle som trener. I arbeidslivet
vil man ikke få presentert alle svar, og det er derfor
viktig at man vet hvordan man kan orientere seg i
landskapet av informasjon, og kritisk anvende denne for
å finne løsninger på eventuelle utfordringer. Gjennom
de ulike praktiske aktivitetene, vil studentene blant
annet lære seg å bruke ulike presentasjonsformer og
tester som belyser de problemstillinger, som kan dukke
opp i løpet av en treningsprosess. Studiet presenterer
mye grunnleggende og sentralt fagstoff om ulike sider
ved trening og fysisk aktivitet, hvor studentene både i
praksis og skriftlig må kunne kritisk vurdere innholdet.
Dette vil legge et godt grunnlag for senere innhenting og
behandling av informasjon.

kan beherske
relevante faglige
verktøy, teknikker og
uttrykksformer

Kan beherske ulik
treningsteknologi,
ulike teknikker og
metoder i trening og
fysisk aktivitet, samt
ulike uttrykksformer

Læringsutbyttet i denne sammenheng er valgt på
bakgrunn av en forståelse av at det er nødvendig at man
behersker ulik treningsteknologi som aktivitetsmålere og
laktatmålere; teknikker og metoder som for eksempel
videoanalyse av bevegelser, for blant annet å kunne
gjennomføre testing; samt å kunne bruke dette for å gi
råd i forhold til treningsplanlegging.
Dette gjelder både når det kommer til presentasjon av
metoder/teknikker/teknologier, og faktisk under selve
gjennomføringen av trening og fysisk aktivitet. Som
trener må man også kunne demonstrere og forklare slik
at den som blir veiledet, forstår og vil kunne
gjennomføre det treneren og utøveren sammen legger
opp til.

GENERELL
KOMPETANSE
Kandidaten:

Kandidaten:
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har innsikt i
relevante fag- og
yrkes-etiske
problemstillinger

Har innsikt i
relevante fag- og
yrkes-etiske
problemstillinger om
trening og fysisk
aktivitet, og hvordan
disse praktisk kan
håndteres på en
adekvat måte

For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre trening, må
man som trener, ha innsikt i hvilke problemstillinger som
kan dukke opp. LUB er utformet på bakgrunn av den
realitet at man vil møte mange ulike individ som trenger
helt ulik oppfølging, og man må også kunne samarbeide
med ulike mennesker på sin arbeidsplass. Alt man gjør
som trener, omfattes av ulike etiske prinsipper. Som
utgangspunkt må man forholde seg til lovbestemmelser.
Når det gjelder andre etiske problemstillinger er det ikke
alt man kan finne klare retningslinjer på. Vi legger opp til
at studentene må kunne drøfte ulike problemstillinger
av faglig og yrkesetisk art med ulike personer/grupper.
Læringsutbyttet følger NKRs nivå, men vi har valgt å
inkludere en evne til å løse problemer, inn i
kvalifikasjonen. Dette vil gå igjen i flere emner.

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

Kan individuelt og
sammen med andre
planlegge og
gjennomføre trening
og fysisk aktivitet, i
tråd med etiske krav
og retningslinjer,
som strekker seg
over tid.

Som trener må du kunne jobbe både selvstendig og
sammen med andre. Trener man større grupper
sammen med andre trenere er det viktig at man evner å
lede gruppen i samme retning for å kunne gjennomføre
en aktivitet. LUB henger mye sammen med utbyttet
ovenfor, men det inkluderer i tillegg en evne til å
planlegge ut i fra et fremtidsperspektiv. Treneren skal
ikke bare håndtere problemstillinger når de først
oppstår, men kunne planlegge et lengre løp i tråd med
etiske krav og retningslinjer. Dette er nødvendig for at
man som kandidat, skal evne faktisk å gjennomføre en
planlagt arbeidsoppgave. Det etiske aspektet ved LUBen
handler mye om å kunne tilpasse løpet underveis iht
problemstillinger som kan dukke opp (viser til forrige
LUB som ivaretar dette). Ved å ta hensyn til etiske krav
og retningslinjer vil man på en mer vellykket måte, nå
målet man har satt seg for arbeidet.

kan formidle sentralt
fagstoff som teorier,
problemstillinger og

kan formidle sentralt
fagstoff om trening
og fysisk aktivitet

LUB er utformet på bakgrunn av følgende faktorer: Som
kandidat i ulike yrker, er det nødvendig at man ikke bare
har internalisert fagstoffet, men man må både kunne
15
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løsninger både
skriftlig, muntlig og
gjennom andre
uttrykksformer

både skriftlig,
muntlig og gjennom
andre
uttrykksformer

bruke det som grunnlag, for den praksis man utfører,
samt kunne formidle hva man kan. Skal man for
eksempel kunne veilede noen i trening, er det nødvendig
at man evner å uttrykke seg korrekt, men på ulike måter.
Ikke alle vil ha lik forutsetning for å forstå spesiell
fagterminologi. Dersom man skal ha et foredrag eller
skrive fagartikler, vil man måtte formidle på en annen
måte. I emnene vil studentene få øve seg på ulike
formidlingsformer eksempelvis skriftlige- og muntlige
presentasjoner, og praktiske øvelser, hvor de må
presentere fagstoff på ulike måter. I praktisk
treningsarbeid lærer de også ulike presentasjons- og
vurderingsteknikker.

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

Kan utveksle
synspunkter om og
erfaringer fra trening
med andre som har
samme fagbakgrunn,
og på bakgrunn av
dette bidra til
utvikling av en god
treningspraksis.

Dette LUB har en større tyngde faglig sett, enn de LUB
som tar opp i seg, hva som bør ligge til grunn for å utøve
trenerrollen/opplysningsrollen. Dette LUB er utformet
slik da vi ønsker å synliggjøre fagpersonen bak de ulike
yrkesprofilene. Det er ikke nok at man oppdaterer sin
egen kunnskap, men man kan også skape ny kunnskap
sammen i et fagfellesskap. Dette er nødvendig for
utvikling av både feltet og den enkelte arbeidsplass.
Studiet er lagt opp slik at det har ulike arbeidsmåter,
samt planlagte møter mellom studenter og eksterne
hvor de eksterne bidrar til faglige diskusjoner på ulikt
nivå. Dette skal samtidig bidra til utvikling av en
dynamisk treningsfilosofi hos den enkelte student.

kjenne til nytenkning Kjenne til nytenkning
og
og
innovasjonsprosesser innovasjonsprosesser
forbundet med
trening og fysisk
aktivitet

Jfr. LUB ovenfor som har et utviklende mål internt i seg,
så er dette LUB utformet slik for å ivareta det eksterne
blikket på egen praksis – dvs det er ikke alt man kan eller
trenger å finne opp på nytt. For å utvikle en best mulig
praksis, er det nødvendig at man er oppdatert på hva
andre institusjoner/bedrifter gjør/har utviklet.
Dette ivaretas i studiet med de kontakter og strukturer
som er etablert rundt studiet. Dette sikrer også at
fagstoffet i studiet til enhver tid er oppdatert.
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Studiets navn og begrunnelse for valg av navn
Studiets navn på norsk: Bachelor i trening
Studiets navn på engelsk: Bachelor Strength & Conditioning
Strength & Conditioning er et innarbeidet begrep i utdanningssytemet i USA både i universitetssektoren og
ellers, og har også etablert seg som et forholdsvis kjent begrep i Storbritannia, Australia og flere andre
større land. NSCA som er en stor aktør på feltet har for eksempel 45000 lisensierte medlemmer og trenere
rundt om. Ved mange utdanningsinstitusjoner er andelen studenter på Strength & Conditioning stor og
økende. Dette er en engelsk betegnelse som ikke har noen direkte norsk oversettelse. Fagmiljøet har
internt og i samarbeid med Kommunikasjonsenheten ved Nord Universitet arbeidet for å finne en god
norsk betegnelse. Målsettingen har vært at navnet selvsagt skal være dekkende for studiets innhold, og at
man i tillegg skal ha et navn som er gjenkjennelig, mulig å markedsføre og som skal skille seg ut fra
utdanninger ved andre norske institusjoner. Vi har valgt å kalle studiet for bachelor i trening. Dette er et
begrep som potensielle studenter har et forhold til og det vil være dekkende for studiets innhold. Samtidig
vil vi poengtere viktigheten av at dette som et nytt studium blir markedsført på en måte som gjør at
studiets innhold blir tydeliggjort og at man får fram hva som skiller denne utdanningen fra tradisjonelle
idrettsutdanninger. Dette er et arbeid som må utvikles, konkretiseres og gjennomføres i nært samarbeide
mellom FLU og Kommunikasjonsenheten.
FLU har et ønske om at studiet skal ha en grad av gjenkjenning også internasjonalt og vi vil arbeide for at
Strength & Conditioning (S&C) både benyttes i oversettelse av studiet og studie-/emneplaner til engelsk,
og at man mulig også benytter begrepet i en generell markedsføring. Nord Universitet vil etablere
formelle samarbeid med institusjoner i Irland (LIT) og Wales (USW) som har bachelorgrader i S&C.
Avtalen med USW er allerede undertegnet og avtalen med LIT/Setanta vil bli undertegnet i løpet av kort
tid. Innholdet i vår studieplan vil være overlappende med innholdet i studiene i S&C ved disse to
institusjonene. Begrepet Trening er bredt og omfatter de emner som utgjør innholdet i studieplanen. I
tillegg brukes begrepet i navnet på bransjeorganisasjonen for treningssentre (Virke Trening).
Strength and Conditioning (S&C) er som nevnt en relativt ny disiplin i Europa, men den har en betydelig
lengre historie for eksempel i USA og Australia. Også i Europa har begrepet begynt å få et betydelig fotfeste
både innen toppidrett og mer generelt i forhold til fysisk aktivitet og folkehelse, og det er logisk å tro at
dette er en utvikling som bare vil akselerere i årene som kommer. S&C er altså ikke knyttet til en eller flere
bestemte idretter/prestasjonsnivåer og har et innhold som passer for alle typer utøvere/idretter. Begrepet
Trening, kan ses i sammenheng med S&C, og kan defineres som systematisk påvirkning av organismen over
tid med sikte på endring av de fysiske, koordinative, psykiske og sosiale forutsetningene som er basis for
fysisk og idrettslig prestasjonsevne. Trening er virksomhet som tar sikte på å øke eller vedlikeholde
grunnlaget for fysisk og idrettslig prestasjonsevne, eventuelt motvirke eller minimere den reduksjon i
prestasjonsevne som oppstår når man «trapper ned» treningen.
Treneren kan i denne sammenheng ses på som en pedagogisk veileder som har som mål å utvikle utøvernes
(barn, ungdom, mosjonister, talenter og elite) ulike ferdigheter gjennom målrettet og individuelt tilpasset
pedagogiske arbeidsmåter, trening og ledelse.
På bakgrunn av dette vil navnet være dekkende nok for studiets innhold og nivå, og det vil også ha stor
gjenkjennelseseffekt hos potensielle studenter.
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(2.2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/eller arbeidsliv.
Faglig oppdatering av studietilbudet
Som nevnt tidligere i dokumentet er det fagområdet som studiet tar utgangspunkt i et av de områder innen
fysisk aktivitet, trening og idrett som er i sterkest utvikling faglig. Det er derfor viktig at studiets innhold både
er oppdatert ved oppstart og at man har planer for kontinuerlig oppdatering underveis.
Studiet et utviklet i nært samarbeide med Limerick Institute og Technology (LIT) og deres fagansvarlige
partner Setanta College,og University of South Wales (USW). Begge disse institusjonene har tilsvarende
(identiske) utdanninger som den som skal tilbys ved Nord Universitet. Fagmiljøene ved disse institusjonene
er blant de ledende i verden både i kraft av egen forskning og gjennom sin nære tilknytning til NSCA, og
faggruppen ved Nord Universitet har samarbeidet nært med disse når det gjelder innhold i studiet. Vi har
også forsknings- og utviklingsprosjekter sammen med disse miljøene. Det er også etablert utvekslingsavtaler
som sikrer fagansatte og studenter muligheter til å samarbeide med disse institusjonene om
kunnskapsutveksling på ulike områder. Det gjennomføres forskningsfaglig samarbeide med en rekke andre
institusjoner både nasjonalt og internasjonalt innen fagområdet. Dette framgår av oversikten over
forskningsproduksjonen som er gjennomført av fagansatte.
Samtidig er det viktig at Nord Universitet også på egen hånd arbeider med faglig oppdatering og utvikling
innen de områder som inngår i studiet. Det er gjennomført og gjennomføres samarbeide om forskning og
utvikling med en rekke klubber og særforbund. Lokalt har vi samarbeid med de sentrale idretts- og
treningsmiljøene, og både de fagansatte og studentene har gjennomførte og pågående prosjekter i
samarbeide med ulike miljøer lokalt. Nasjonalt har vi prosjekter sammen med flere særforbund – blant annet
innen ishockey, fotball og håndball. Fagmiljøet har også nært samarbeide med idrettskrets og
Olympiatoppen lokalt, og deltar aktivt for å utvikle kompetanse i universitetets lokalmiljø. Fagansatte
samarbeider også med Nordlandssykehuset om utvikling av ulike forskningsprosjekter som vil kunne gi
kompetanseoppbygging. Nord Universitet har selv gjennomført faglige konferanser, og deltar aktivt i faglige
konferanser i regi av kretser og forbund. Tre av de fagansatte er med i nordisk nettverk om talentutvikling.
Fagmiljøet har flere stipendiater som er i ulike faser av sitt studieløp, og har også ansatt egne stipendiater i
undervisnings- og forskningsstillinger. Disse jobber med problemstillinger som er sentrale i
studieprogrammet og bidrar med faglig oppdatering. Nylig er to stipendiater utlyst i fagmiljøet innen
fagområder som er sentrale i studiet, og som vil sikre løpende faglig utvikling.
Fagmiljøet har fire ulike forskningsgrupper hvor fagansatte samarbeider om å utvikle, gjennomføre og
dokumentere forskningsarbeide på studiets fagområder. Som det vil framgå av tabell 8 har de fagansatte og
forskningsgruppene en betydelig produksjon av relevante artikler og annen forskningsproduksjon.

Relevansen for arbeids- og samfunnsliv
En av de store utfordringene verden står overfor i dag er utviklingen av en befolkning hvor inaktivitet og
dårlig helse blir stadig mer utbredt. Dette er dokumentert gjennom utallige forskningsprosjekt over hele
verden – også flere norske. Det er derfor et økende behov for personer med kompetanse som kan avhjelpe
denne utviklingen og gi veiledning om hvordan man kan forebygge for eksempel dårlig allmenn helse og
overvekt. Samtidig ser man en stadig økende etterspørsel fra idretten etter kompetanse om generell
ressurstrening (Strength & Conditioning) som ikke er knyttet til den spesifikke idrett. De studenter som tar
Bachelor i trening vil inneha en kompetanse som setter dem i stand til å fungere på disse områdene. Dette
kan blant annet være stillinger som:
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personlige trenere
miljøarbeidere
innen skole/utdanning
trening av eldre i institusjon
trenere i idrettslag
folkehelsekoordinator
fysiske trenere i toppidrett
treningsveiledere
trening av funksjonshemmede

I Norge har det vært (og er) en faglig debatt som dreier seg om hva slags kompetanse trenere skal ha både
på breddenivå/mosjonsnivå og for idrettslig eliteutøvere. Et eksempel på dette er Virke Trenings rapport «Et
kompetanseløft i treningssenterbransjen» fra oktober 2016.
Et element i denne debatten er diskusjonen rundt talentutvikling og frafallsproblematikk i idretten hvor
fagmiljøet ved Nord Universitet har hatt en svært aktiv rolle i vitenskapelige artikler, fagkonferanser og i den
generelle offentlige debatten. Disse temaer er sentrale i denne utdanningen.
Bachelor i Trening omhandler alle disse elementene og det er derfor også naturlig å skissere
arbeidsmuligheter for studentene innenfor områdene nevnt over.
Bachelor i Trening er beregnet på studenter som ønsker å skaffe seg en funksjonell utdanning som på ulike
nivå og alderstrinn gir kompetanse innen idrett/trening og ledelse av trening/fysisk aktivitet. Kunnskapen
vil også være svært relevant for de som skal bli kroppsøvingslærere, og som kan bruke denne utdanningen
sammen med andre utdanningstilbud (for eksempel PPU) for å skaffe seg kompetanse som kan brukes i
skolesystemet. I tillegg gir studiet et innblikk i hvordan man pedagogisk og praktisk kan legge opp trening for
personer med ulike forutsetninger som ønsker å forbedre sin fysiske form og personlige helse. Man lærer å
gi ulike former for tilbakemeldinger på utført trening, og man kan belegge faglig de valg man anbefaler når
det gjelder ulike sider for trening og treningsledelse. Denne vekslingen mellom teoretisk innføring og praktisk
utprøving er et bærende element i utformingen av studiet.
Videre studier etter fullført bachelorgrad
Bestått bachelor gir studentene muligheter for opptak til flere studier på masternivå både i Norge og utenlands.
Eksempler på studieprogram som studentene vil være kvalifisert til er:
 Master i Praktisk Kunnskap, ved FLU
 Master i Kroppsøving og idrettsvitenskap, ved FLU
 Master i folkehelsearbeid, ved FSH
Studentene vil også kunne være kvalifiserte til masterutdanninger ved andre norske utdanningsinstitusjoner
innen fagområdene idrett, kroppsøving og folkehelse. Ved våre samarbeidspartnere ved LIT/Setanta og USW
finnes det masterutdanninger innen strength and conditioning som våre bachelorstudenter vil være
kvalifiserte til.
Endelig vil studentene søke om opptak til Ph.d. i studier av profesjonspraksis, ved Nord universitet, dersom de
fyller alle krav.
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Rekruttering og etterspørsel
Bachelor i trening sammen med årsstudium i personlig trener som det også søkes om å få reakkreditert, skal
erstatte følgende studieprogram:
 Idrett (årsstudium)
 Idrett (bachelor)
Årsstudium personlig trener, årsstudium idrett og idrett bachelor hadde i 2017 tilsammen 133
førsteprioritetssøkere i Bodø, og søkningen har vært stabil på dette nivået de siste årene.
Fra og med høsten 2019 tilbys ikke lengre programmene Idrett (årsstudium) og Idrett (bachelor). For
studentene som begynte på ett av årsstudiene høsten 2018 har denne endringen ingen konsekvenser
ettersom programmet har et omfang på 1 år. For studentene som begynte på programmet Bachelor Idrett
høsten 2018 vil det nye tilbudet ikke påvirke deres studieløp, det andre året vil tilbys slik planlagt. Høsten
2019 og våren 2020 er året da Bachelor Trening tilbys for første gang og som også er det andre studieåret i
programmet Bachelor Idrett kull 2018 høst.
Det første året i det nye studiet blir det nye innholdet i Årsstudium Personlig trener
Dagens norske idrettsutdanninger har valgt profiler som ikke primært er rettet mot det å jobbe med
trenerarbeid og fysisk trening innenfor idretten, noe som blant annet skyldes liten grad av praksisrettet
undervisning. Fysiske trenere er den raskest voksende yrkesgruppen innenfor idretten på verdensbasis,
og hovedårsaken til at utdanninger i andre land innenfor dette området er raskt voksende. Spesialiserte
utdanninger på bachelornivå med fysisk trening som hovedfokus og stor grad av praksisrettet
undervisning tilbys i dag ikke ved noen nordiske utdanningsinstitusjoner. Dette betyr at Nord Universitet
/ FLU har en unik mulighet til å bli markedsledende på utdanning til treningssenterbransjen i Norden og
Skandinavia. Konklusjon blir at studiet har et betydelig potensial for å tiltrekke seg studenter fra hele
landet, Sverige og Danmark men også Norden for øvrig.
Vi ønsker også å benytte våre internasjonale kontakter også i et markedsføringsarbeid av studiet.
FLU vurderer særlig at våre partneres tilknytning til europeiske toppidrettsorganisasjoner (gjennom
samarbeid med Limerick institute of technology og University of South Wales), har potensiale til å øke
studiets attraktivitet, spesielt fra internasjonale studenter. Gjennom renomme-bygging internasjonalt.

(2.3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
Studietilbudets samlede arbeidsomfang
Bachelor i Trening består av 180 studiepoeng fordelt med 60 studiepoeng pr studieår. Det beregnes at
studentene vil få et samlet arbeidsomfang på 1700 timer pr studieår. Disse timene fordeles på flere ulike
kategorier slik det er naturlig ut fra studie- og emnebeskrivelser.
Det beregnes normalt ca 300 undervisningstimer på 60 studiepoeng. Studiets modell for læringsutbytte
innebærer at studentene i tillegg til klasseromsundervisningen skal gjennomføre en betydelig del med
praktisk utprøving eller trening i tillegg til klasseromsundervisningen. Dette kan bestå i at den enkelte
student driver egentrening rettet mot studiets ulike emner, at studentene samarbeider i mindre grupper i
form av trening og fysisk aktivitet, eller at studentene gjennomfører fysiologisk testing eller screening.
Studentene vil også møte eksterne utøvere enten i universitetets treningsfasiliteter, eller i form av praktisk
trenerarbeid utenfor universitetet. Denne aktiviteten vil det være mulig å gjennomføre via den tilgang
studentene har på fasiliteter via Nord Universitet sine leieavtaler og tilgjengelig teknologisk utstyr. Den
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eksterne aktiviteten vil øke i omfang utover i studiet.
Totalt anslår vi at studentene vil gjennomføre 600 timer med egentrening, tester og gruppetrening internt.
Denne kombinasjonen av teori i sentrale emner kombinert med praktisk utprøving er et helt sentralt og
nødvendig element for den yrkesaktive karriere som studentene skal ha. Man ønsker at studentene lærer å
anvende den teoretiske kunnskapen som de tilegner seg i interaksjonsprosessen med utøvere og kunder.
FLU legger også til rette for at studentene skal få tilgang til å gjennomføre screeninger og tester dels på seg
selv og andre studenter, og dels på eksterne. Anleggene som Nord og studentene disponerer innbyr til denne
type utprøving. Det kan nevnes målinger som VO2max, anaerob terskel, tredimensjonale kraftmålinger og
ulike former for screeninger. Studentenes selvstudier er også viktige. Nord Universitet har gode fasiliteter til
dette både med et sterkt fagbibliotek og et stort utvalg grupperom. Studiet har et oppgitt pensum knyttet
til det enkelte emne som det forventes at studentene løpende setter seg inn i.
Videre vil det være nødvendig for studentene å drive selvstudier og faglig oppdatering. Nord Universitet har
gode fasiliteter til dette både med et sterkt fagbibliotek og et stort utvalg grupperom. Studiet har et oppgitt
pensum knyttet til det enkelte emne som det forventes at studentene løpende setter seg inn i. Det er
beregnet 500 timer til selvstudium pr år.
Alle emner har en eller annen form for vurderingsordning. Dette kan være skole-eksamen, mappevurdering,
praktisk-metodisk eksamen eller krav til deltakelse. Totalt er det satt av 300 timer til forberedelse og
gjennomføring av vurdering.
Alle emner har en eller annen form for vurderingsordning. Dette kan være skole-eksamen, mappevurdering,
praktisk-metodisk eksamen eller krav til deltakelse. Totalt er det satt av 300 timer til forberedelse og
gjennomføring av vurdering.

Tabell 6. Studentenes forventede arbeidsomfang
Undervisnings Egentrening
Praktisk
-timer
Gruppetrening
treneraktivitet i
Tester
Trenings
Screening
industri/
Praktiskarbeid
Idrett
Første
300 timer
580 timer
20 timer
studieå
r
Andre
300 timer
550 timer
50 timer
studieå
r
Tredje
300 timer
500 timer
100 timer
studieå
r
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Selvstud
ier

Eksamen
Eksamensforberedelse
r

Samlet
arbeidsomfang

500
timer

300 timer

1700 timer

500
timer

300 timer

1700 timer

500
timer

300 timer

1700 timer
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(2.4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.
Studietilbudets innhold og oppbygging
Studiet gir et innblikk i hvordan man pedagogisk og praktisk kan legge opp trening for personer med ulike
forutsetninger som ønsker å forbedre sin fysiske form og personlige helse. Studentene lærer å gi ulike
former for tilbakemeldinger på utført trening, og kan belegge faglig de valg de anbefaler når det gjelder
ulike sider for trening og treningsledelse. Utdanningen er i samsvar med Nord Universitet sin fagprofil
«velferd, helse og oppvekst».
Programmet er utviklet for studenter som ønsker å skaffe seg en funksjonell utdanning som gir dem en høy
pedagogisk og idrettsfaglig kompetanse for å på ulike nivå og alderstrinn fungere som trener. Dette krever
en høy utdanning av god akademisk kvalitet basert på den nyeste forskningen. Den høye akademiske
kompetansen som fagmiljøet besitter garanterer kvaliteten på studietilbudet som omfatter alle tre
studieårene. Etter fullført program vil studentene ha omfattende kunnskap og ferdigheter samt en bred
generell kompetanse innenfor feltet. Overordnet LUB møtes i emneplanene, og en oversikt over detaljer i
dette ligger i vedlagte tabell og i emneplanene.
Det første året er felles både for studenter som tar årsstudiet og de som tar bachelor i trening. Dette første
året består av grunnleggende emner som krever generell studiekompetanse. For at studentene skal oppnå
de læringsutbytter som står beskrevet i emnebeskrivelsene er emnene obligatoriske i studiet. Emnene og
året består av både teoretisk kunnskap og praksis og gir grunnleggende innføring i de mest sentrale forhold
knyttet til trening og ledelse av trening. Studentene skal også kjenne til historien og utviklingen som har
skjedd innenfor faget trening.
Det er som nevnt over mulig å ta det første studieåret separat. Universitetet vil altså også lyse ut programmet
årsstudium i Personlig Trener under forutsetning av at det blir reakkreditert.
Etter det første året vil studentene ha nok teoretisk grunnlag samt praktisk erfaring for å gå videre i studiet.
Det andre og tredje studieåret består hvert av 60 studiepoeng innenfor Trening/Strength & Conditioning. På
dette emnenivået lærer studentene seg mer inngående om sentrale begreper og teorier, utviklingsarbeid
og sentral forskning. For eksempel ligger det på tredje studieår en bacheloroppgave hvor studentene på
selvstendig grunnlag skal finne svar på en aktuell problemstilling i forhold til trening. Det ligger videre et emne
hvor man ser på hvordan man kan trene S&C spesifikt mot ulike idretter, og man lærer seg noe mer avanserte
arbeidsteknikker i forhold til screening/evaluering av personer man skal utvikle treningsopplegg for. Ettersom
fagområdet er i stadig utvikling er det sentralt at studentene i det andre og tredje studieåret lærer seg om
hvordan de kan og må oppdatere sin faglige kunnskap etter endte studier. Som avsluttende del av studiet
skal studentene levere en bacheloroppgave der studenten skal demonstrere egen kapasitet til akademisk
forskning. Dette viser at studiets oppbygging og emnenivåer har stadig progresjon gjennom studiet. For å
kunne fungere som en god profesjonsutøver må studenten være kapabel til å kunne planlegge, gjennomføre
og evaluere treningsøkter. Dette får studentene erfaring fra for eksempel i emnene “Sport Coaching” og
“Trening og Grunnleggende Treningsplanlegg”
Følgelig har planlegging og evaluering en sentral plass i både praktiske og de teoretiske emnene.
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Praktisk trenerarbeid
Praktisk trenerarbeid er sentralt ettersom studentene derigjennom lærer å praktisere den teoretiske
kunnskapen med både ulike grupper og i ulike sammenhenger. For å kunne fungere som en god
treningspedagog må studenten være kapabel til å kunne reflektere over egen praksis og lære å justere den
under veiledning. Dette gjenspeiles blant annet i emnene “Grunnleggende Sport Coaching” og “Sport
Coaching og Trening” hvor studenten både lærer grunnleggende teori om dette, og får anledning til å
praktisere med veiledning i ulike settinger. Dette er noe som finner sted både første, andre og tredje studieår
og der det også finnes en stigende læringskurve: i det første året skal studentene observere i stor grad, mens
gjennom praktisk trenerarbeid i andre og tredje studieår skal studenten fungerer mer som selvstendig
pedagogisk leder og trener under veiledning. Treningspraksis er integrert i de ulike emnene og
gjennomføres dels som egentrening eller gruppetrening med andre studenter, og dels som trening av
eksterne grupper. Det er etablert samarbeidsavtaler med aktører både fra treningsindustrien og fra frivillig
idrett (vedlegg nr 3) som sikrer at studentene får en meget relevant erfaring og kontakt med relevante
utøvere/kundegrupper.
Praktisk trenerarbeid er gjennomgående i hele studiet. I emneplanene legges det opp til at all teoretisk
undervisning følges opp og eksemplifiseres gjennom praktisk trenerarbeid. Praktisk trenerarbeid i
treningsindustri/idrett er lagt inn som obligatorisk arbeid i alle tre studieårene. Det legges opp til minimum
20, 50 og 100 timer i henholdsvis 1., 2. og 3. året.
På emnenivå er læringsutbyttet definert gjennom hvilke(n) kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse
studenten skal oppnå.
I vedlegg 1 følger en oversikt over alle emner som inngår i Bachelor i trening med tilhørende
læringsutbyttebeskrivelser.
Det fremgår av studieplanen og de ulike emneplaner er studentenes erfaringer med praktisk trenerarbeid
er et bærende og fundamentalt element i studiet. Studentene vil fra starten av og gjennomgående i hele
studiet oppleve en veksling mellom teoretisk innføring i og praktisk utførelse av trening. Den praktiske
treningen har ulikt innhold og form i ulike emner og i forhold til hvor i studieløpet studentene er.
For det første vil studentene få personlig erfaring med ulike treningsformer og planlegging av trening. De vil
også oppleve dette gjennom gruppearbeid med andre studenter. Det er utarbeidet og etablert avtaler med
treningsindustrien og ulike idrettsklubber. Dette sikrer at våre studenter kan gjennomføre praktisk utprøving
både ved ulike idrettsklubber og ved bedrifter i treningssenterbransjen (vedlegg 3). Dette er miljøer av ulik
størrelse og innhold og gir studentene muligheter til å velge ut fra framtidige preferanser når det gjelder
arbeid.
Fagmiljøet har en svært bred kontaktflate mot disse miljøene, og flere av de fagansatte har vært og er
engasjert som trenere og instruktører i ulike klubber og institusjoner som beskrevet i krav til fagmiljøet (8).
Gjennom denne kontakten med praktisk trenerarbeid og idrett sikres en systematisk og utstrakt kontakt
mellom Nord Universitet og de ulike treningsmiljøene som studentene har kontakt med. Dette gjør det også
mulig å følge opp studentene tett både gjennom dialog og gjennom tilknytningspunkter via praktisk
utførelse av trening/instruksjon enten i treningsindustrien eller i frivillig idrett.
Denne nære og systematiske kontakten gjør det mulig for Nord Universitet å sikre at de som fungerer som
studentenes kontaktpersoner i eksterne miljøer, har den nødvendige treningsfaglige kompetansen, og
muliggjør også oppfølging for å sikre at kompetansen oppdateres jevnlig slik at den hele tiden er relevant
for studietilbudet og kompatibelt med det studentene lærer ved Nord Universitet.
Studentene skal på ulike måter dokumentere og kommentere de erfaringer de gjør i praktisk treningsarbeid
både internt og eksternt. Dette gjenfinnes i de ulike emneplaner og evalueringsformer i disse. Studentene
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skal på ulike måter dokumentere både treningsprosessen og resultatet av denne. Presentasjonsformen av
dette kan være i form av for eksempel videoer/analyser, muntlige presentasjoner i ulike fora, innlevering av
treningslogger/treningsprogram, og innleveringer i mapper. Ansvarlig faglærer vil gi tilbakemeldinger til
studentene på ulike måter – karakter, muntlig diskusjon/veiledning, og skriftlig evaluering er blant annet
aktuelt.
I studiet er praktisk utprøving og instruksjon sentralt. Praktisk trenerarbeid er ikke utskilt som eget emne og
derfor heller ikke studiepoenggivende, men det er likevel viktig ettersom det er sentralt at studentene får
praktisk erfaring i å fungere som trener og instruktør. Koblingen mellom teoretisk innføring og praktisk
utprøving er et bærende element i utdanningen.
Det er en grunnleggende tanke bak studiet at studentene lærer best i et miljø hvor det er nær kobling
mellom klasseromsundervisning og ulike sider av praktisk utøvelse av trening og treningsledelse.
Nord Universitet har etablert samarbeide med følgende lag/klubber/foreninger: Innstranda IL, Stamina, FK
Bodø Glimt, Grand, PolarGym, Junkeren, BHK (listen vil utvides). Pdd har alle disse bekreftet at de tar imot
studenter. Bekreftelsen er sendt enten per epost eller som underskrevet avtale.
Nord Universitet vil med utgangspunkt i studieplan og emneplaner (vedlegg 1) og sammen med idretten og
treningssenterbransjen sentralt, arbeide for å komplettere tilbudet om samarbeidsplasser slik at studentene
får et enda bredere utvalg å velge fra. De fagansatte vil veilede studentene i den praktiske utprøvingen både
ved universitetet og ute i industri og klubber.
Dette sikrer at studentene får etablert kunnskap om hvordan man arbeider i mulige framtidige
arbeidsplasser, og de gis anledning til å knytte kontakter både mot personer som trener selv og som fungerer
som trenere/instruktører. Det er en målsetting at studentene skal få anledning til å bidra med sin kunnskap
fra ulike emner, og stedene hvor studentene kan gjennomføre utprøving har både ulikt innhold og ulikt
treningsmessig og idrettslig nivå.
Studentene har som nevnt utprøving av trening gjennom hele studieforløpet. Grunnen til dette er at man så
tidlig som mulig skal få kunnskap om hvordan forholdene er ute i arbeidslivet – samt at man gjennom denne
erfaringen får praktisert også når man har bygget seg opp en betydelig kunnskapsbase, og kan fungere mer
selvstendig i praksis.
Trener-/instruktørutøvelsen er som tidligere nevnt et bærende element i alle emner i studiet. Det ligger det
i studiets egenart at man forutsetter at studentene er aktive i praktisk utførelse av enten egentrening,
trening i mindre grupper, eller ved at det utføres screening eller testing.
De fagansatte vil kunne sikre at studentenes erfaring med praktisk trening og instruksjon veiledes, og
studentene vil gjennom mappeinnlevering og annen dokumentasjon vise at de innehar nødvendig kunnskap
og erfaring fra praktisk arbeid med ulike utøvere.
Nær og systematiske kontakt med praksisfeltet gjør det mulig for Nord Universitet å sikre at
ansatte/trenere/ledere i idretten og på treningssenter, har kjennskap til hva studentene skal gjennomføre i
løpet av perioden og hvilke læringsutbytter de jobber mot. Dette gjør at disse ansatte/trenere/lederne, kan
tilrettelegge for at studentene får jobbet optimalt med oppgaver relatert til treningsvirksomhet.
Gjennom den integrerte praktiske treningen vil studentene oppnå følgende LUB:
•Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot ulike
sider av trening
•Kunne reflektere over egen faglig utøvelse innen trening og justere denne under veiledning
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•Vurdere etiske utfordringer i trening og justere egen praksis i forhold til dette
•Kunne praktisere faget innen dets mest sentrale anvendelsesområder
•Ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger om trening
•Kunne planlegge, gjennomføre og evaluere trening både på kort og lang sikt.
Kunne formidle sentralt fagstoff om trening

Begrunnelse for læringsutbyttebeskrivelser
Overordnet LUB er delt inn i Kunnskap, Ferdigheter og Generell Kompetanse. Innenfor hvert av disse tre
områdene er det skissert flere området som studiet skal gi studentene læring på. Overordnet LUB møtes i
emneplanene, og en oversikt over detaljer i dette ligger i vedlagte tabell og mer detaljert i emneplanene.
Kunnskap
For det første skal studentene gis en grunnleggende innføring i de mest sentrale forhold knyttet trening, og
de skal kjenne til historien og utviklingen til faget. De fleste emner ivaretar denne funksjonen. Dette
illustreres blant annet ved at emnene benevnes for eksempel «Basic Functional Screening and
Biomechanics». Studentene skal også få oversikt over sentrale begreper og teorier, samt få oversikt over
hovedtrekkene i utviklingsarbeid og forskning. Videre skal studentene få oversikt over verktøy slik at de
kontinuerlig kan oppdatere og utvikle sin kunnskap. De vil også lære å formidle kunnskapen gjennom
praktisk trenings-/trener aktivitet. Dette kan man blant annet se i emnene “Sport Coaching og Trening” og
“Tilpasset Trening” hvor studentene skal lære seg å gjennomføre planlagt trening praktisk med ulike
personer og grupper.
Senere i utdanningen vil emnene som tilbys bygge på denne grunnleggende innføringen fra tidligere emner.
Dette gjenspeiles også i navnene på emnene – for eksempel har man i tredje studieår emnet «Advanced
Functional Screening and Biomechanics». I disse emnene vil studentene gå dypere inn i temaene og
utviklingsarbeid/forskning. Samtidig skal man stadig ivareta koblingen mellom den kunnskapen som gis som
teoretiske presentasjoner og praktisk utført trening.

Ferdigheter
Koblingen mellom teoretisk innføring og praktisk treningsarbeid er altså sentralt i studiet og det er viktig at
studentene lærer å praktisere sin kunnskap på ulike grupper og i ulike sammenhenger. De skal kunne
reflektere over egen praksis og lære å justere den under veiledning fra faglærere og i dialog med studenter
og andre. Studentene vil i sin yrkesutøvelse møte ulike etiske problemstillinger og studiet vil søke å lære
studentene å justere sin praksis for å møte disse problemstillingene på en adekvat måte. Den praktiske
delene av emnene vil etter hvert få et betydelig innslag av selvstendighet og studentene vil lære å fungere
selvstendig som trener/instruktør. Studenten lærer gjennom dette blant annet å bruke tilegnet kunnskap
til å begrunne og argumentere for de valg man gjør rundt planlegging og gjennomføring av trening. Dette er
en sentral del i blant annet emnet “Grunnleggende Treningsplanlegging” og “S&C for ulike Idretter”. Trening
og kunnskap om trening er et fagområde som har vært og er i konstant utvikling forskningsmessig og
praktisk. En vesentlig ferdighet for studentene er at man klarer å tilegne seg den nye kunnskapen som
utvikles og klarer å framstille den slik at den gir forståelig informasjon om aktuelle problemstillinger som
oppstår.
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Generell kompetanse
Kommunikasjon og faglige diskusjoner med ulike grupper er et sentralt forhold når studentene skal utøve
sitt yrke og bidra med sin kunnskap til andre, og studiet vil søke å bidra til at dette kan gjøres på en god
måte. Spesielt vil det være viktig at studentene klarer å oppdatere og implementere kunnskap i sin praktiske
utførelse av yrket og dette vil ivaretas i en rekke av studiets emner. Planlegging, gjennomføring og evaluering
av trening vil også være sentralt i studiet, og studenten vil i en rekke emner – blant annet i emnet «Langsiktig
Treningsutvikling» i første studieår - få belyst dette.
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Tabell 7. Oversikt over studiemodellen
Høst

År 1

Funksjonell screening
og biomekanikk
Functional Screening
og Biomekanikk
10stp

Basis
og
styrketrening
Resistance Training
10stp

Anatomi og Fysiologi
10 stp

Grunnleggende Sport
Coaching
Basic Sport Coaching
10 stp

Trening utholdenhet
og hurtighet

Vekst, bevegelse og
Langsiktig
Treningsutvikling
Growth,
Movement
and Long term Athletic
Development
10 stp

Sport Coaching og
Trening
Effective Coaching in
S&C
10 stp

Vektløfting
Weightlifting

Testing
og
treningsteknologi
Fitness Testing and
Coaching Technology
10 stp

Trening og Ernæring
Sport Nutrition
10 stp

Vitenskapsteori
og
Forskningsmetode i
S&C
10 stp

Tilpasset Trening
S&C for Special
Populations
10 stp

Vår

Høst
År 2
Vår

Høst
År 3

Development Speed
and Endurance
10 stp

10 stp

Helse, idrettskader og
Rehabilitering
Health, injuries and
Rehabilitation
10 stp

Grunnleggende
Treningsplanlegging
Planning and
Managing S&C
Programmes
10 stp
S&C for ulike idretter
Sport Specific Strength
and Endurance Training
10 stp

Vår

Bachelor Oppgave
10 stp

Treningsplanlegging
og Restitusjon
Developing Sport
Programs and
Recovery
10 stp
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Avansert funksjonell
screening
og
Biomekanikk
Advanced Functional
Screening
og
Biomekanikk
10 stp

Utvekslingssemester

Engelsk
semester
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Det første året er e t felles år f o r d e s o m t a r b å d e b a c h e l o r o g å r s s t u d i u m der alle emner er
obligatoriske for de studenter som er tatt opp på programmet. Emnene kan også tas som enkeltemner
av andre studenter (med forbehold om at det finnes plass).
Andre studieår gir studentene mulighet for å ta høstsemesteret ved en utenlandsk institusjon. Nord
Universitet har etablert samarbeidsavtaler med to institusjoner som kan være aktuelle for et slik opphold.
Andre institusjoner kan også være aktuelle dersom studentene får forhåndsgodkjenning om dette.
Vårsemesteret i andre studieår gis i sin helhet på engelsk og gir dermed muligheter for at utenlandske
studenter kan følge hele semesteret. FLU har mangel på slike helhetlige moduler på 30 studiepoeng med
engelsk som undervisningsspråk.
Tredje studieår inneholder blant annet innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode i forhold til trening,
samt at studentene skal skrive et selvstendig vitenskapelig arbeid i form av en bacheloroppgave.
Det foreligger ikke noen nasjonal rammeplan for studiet og følgelig foreligger det heller ikke noen forskrifter.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grunnleggende Sport Coaching

X

Advanced Funtional Screening and Resistance
Training
Bahceloroppgave

X

Treningsplanlegging og restitusjon

X

Sport Specific Strength and Conditioning

X

Tilpasset Trening

X

Weightlifting for Sports Performance

Trening og Ernæring

X

Vitenskapsteori og Forskningsmetode

Effective Coaching in Strength and Conditioning

Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen X
screening, planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk
aktivitet, og monitorering/evaluering av aktivitet
Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere viktige problemstillinger X
rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog med
medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige

X

Fitness Testing and coaching technology

2

X

Vekst, bevegelse og langsiktig treningsutvikling

Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/ teorier om X
evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og
evaluerer trening for utøvere på ulike nivå og alderstrinn

Anatomi, og fysiologi

1

Basis- og styrketrening, Resistance Training

KUNNSKAP: Kandidaten skal:

Helse, idrettsskader og rehabilitering

Nr.

Functional Screening og biomekanikk

Trening av utholdenhet, hurtighet og agility

Tabell 8 LUB på overordnet nivå mot LUB på emner
Læringsutbytter

Functional Screening og biomekanikk, påbygging
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treningspraksis
4

Kjenne til trenings og fysisk aktivitet historisk, og vite hvilken betydning dette
har i det moderne samfunnet for ulike gruppers livskvalitet

X

X

Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og X
utviklingsarbeid om trening på praktiske og teoretiske problemstillinger og
kunne begrunne de valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet
Kunne reflektere over egen faglig utførelse av hele treningsprosessen og X
eventuelt kunne justere denne under veiledning og diskusjon både med
medstudenter, fagansatte og eksterne aktører
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og X
fysisk aktivitet, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om
trening og fysisk aktivitet

X

X

X

X

X

X

Kunne beherske ulik treningsteknologi, ulike teknikker og metoder i trening
og fysisk aktivitet, samt ulike uttrykksformer
GENERELL KOMPETANSE: studenten skal:
Ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger om trening og
fysisk aktivitet, og hvordan disse praktisk kan håndteres på en adekvat måte
Kunne planlegge, gjennomføre og evaluere trening og fysisk aktivitet både
på kort og lang sikt. Studiet inneholder flere emner som tar opp
treningsplanlegging for ulike grupper og med ulik tidshorisont. Dette gjøres
både individuelt og i grupper, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
Kunne formidle sentralt fagstoff om trening og fysisk aktivitet både skriftlig,
muntlig og gjennom andre uttrykksformer
Kunne diskutere synspunkter om erfaringer fra trening med andre som har
samme fagbakgrunn og får gjennom erfaringer både internt i studiet og i
kontakt med eksterne aktører bidrag til utvikling av god treningspraksis
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FERDIGHETER: Kandidaten skal:
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5

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at X
kandidatene kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med
trening og fysisk aktivitet
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Infrastruktur
Store deler av undervisningen vil foregå i Mørkvedlia idrettspark hvor fagseksjonen ved Campus Bodø i dag
har sine fasiliteter.
Fagseksjonen i Bodø flyttet hit i 2003 og idrettsparken har siden da hatt en kontinuerlig oppgradering av
fasilitetene.
Bilde Mørkvedlia idrettspark

Uteområdene inneholder blant annet fullverdig friidrettsbane med 8 løpebaner med Bodø Kommune som
driver, og en fullverdig fotballbane med kunstgress og undervarme som Mørkvedhallen BA drifter. I tillegg
har universitetet i samarbeide med orienteringsklubben utvikling orienteringskart for nærområdet. Det er
også lysløype i umiddelbar nærhet av Mørkvedlia Idrettspark.
I Mørkvedlia finnes en svømmehall hvor universitetets undervisning i svømming og livredning gjennomføres.
I samme bygning finnes et treningssenter – Stamina Mørkved. Her er Studentsamskipnaden medeier.
Videre finnes det i dag 3 idrettshaller i Mørkvedlia Idrettspark. Hall A er en turnhall (rød pil) primært
beregnet på apparatturn. Denne hallen ble ferdigstilt høsten 2017 og leies av Nord Universitet for
undervisningsformål og trening for studenter. Hall B (gul pil) er den eldste av hallen i Mørkvedlia (ferdig
1991) og er en tradisjonell idrettshall, og inneholder også garderober og kantine. Denne leier Nord
Universitet i perioder.
Hall C (brun pil) ble bygget i 2003. Her har undervisningsseksjonen i idrett, friluftsliv og folkehelse ved
Campus Bodø sine kontorer hvor alle ansatte er lokalisert. Hallen inneholder også fasiliteter for studenter i
form av en mindre datalab og seminarrom.
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Det finnes også et auditorium med plass til 42 studenter og 2 undervisningsrom med plass til 20-25
studenter. Dette er tilstrekkelig når studentgruppen deles i mindre grupper, men ved større fellesforelesninger
vil vi benytte fasiliteter ved hovedcampus (større auditorier). Videre finnes det i Hall C en fysiologisk lab hvor
det blant annet finnes en stor tredemølle beregnet for tester ved bruk av rulleski. Her gjøres det tester av
blant annet maksimalt oksygenopptak og anaerob terskel. Denne laben benyttes av ansatte og studenter
til ulike prosjekter og den har også vært mye benyttet av de fleste av Bodøs idrettslag som har utøvere på
nasjonalt nivå. I en annen testlab gjøres det tester på kraftplattformer og isokinetiske styrketester. Spesielt
kraftplattformene har vært mye benyttet både av den lokale og den regionale idretten.
Fagseksjonen har også annet testutstyr som brukes mye av lokal og regional idrett. Det er blant annet kjøpt
inn Polar TeamPro system som brukes for å evaluere trening i ulike idretter. Dette har blant annet vært
brukt på elitehåndballen i Bodø. Det finnes også et tidtakersystem for testing av akselerasjon og hurtighet
som er mye brukt både av toppidretten og andre grupper utøvere – blant annet innen ungdomsidretten.
I Hall C finnes også er treningsrom hvor studentene på seksjonen har fri tilgang til trening. Rommet benyttes
også i noen grad til undervisning.
Mørkvedhallen
Mørkvedhallen BA bygger for tiden også en fjerde idrettshall – Hall D – med beregnet ferdigstilling april 2019
(skissert med oransje kvadrat). Denne hallen vil inneholde en klatrehall hvor studentene primært på
friluftsliv vil få tilgang til trening.
Videre vil denne hallen også inneholde et eget treningsrom på ca 600 kvadratmeter spesielt beregnet på
studentene på Bachelor i Trening. Her vil det finnes fasiliteter som er beregnet på praktisk utprøving i en
rekke av de emner som ligger i studieplanen. Det vil også være mulig å invitere treningsgrupper hit med tanke
på at våre studenter skal få erfaring i utførelse av praktisk trenings- og instruktørarbeid. Disse fasilitetene vil være
unike for norske utdanningssteder og gi studentene god anledning til å arbeide praktisk med flere av de
sentrale elementene i utdanningen. Fasilitetene vil også være tilrettelagt med tanke på online undervisning
og veiledning.
Det vil også gi studentene anledning til å ha sesjoner med ulike grupper praksisobjekter. Disse fasilitetene
vil bli utstyrt med utstyr innkjøpt av Nord Universitet som er tilpasset undervisningsbehovene.
Utover selve hallene og uteområdene for trening inneholder Mørkvedlia også betydelige lager for ulikt
utstyr og en joggeløype. Studentsamskipnaden har også bygget ca 650 boenheter på området hvor mange
av våre studenter vil kunne bo i forbindelse med studiet. Atkomsten til Mørkvedlia er enkel både med tog
og buss, og området har godt med parkeringsplasser.
Det er absolutt dekning for å si at anleggene er av de absolutt beste i Norge og spesielt godt tilpasset de
undervisningsbehov vi har i forhold til de ulike emnene som inngår i studiet. Det er også gangavstand til
fasilitetene som finnes på hovedcampus og deler av teoriundervisningen vil kunne foregå der. Det som
finnes i Mørkvedlia i dag og det som er under oppføring er tilgjengelig for studiet gjennom Nord Universitet
sine avtaler med Mørkvedhallen. Sammen med fasilitetene oppe på campus (bibliotek/auditorier) gir dette
tilfredsstillende og svært gode muligheter for ansatte og studenter på studiet.
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Nord universitet har leieavtaler med utleier av de nevnte anleggene frem til 2023. Universitetet arbeider
med forlenging og justering av eksisterende leieavtaler samtidig som det arbeider med å ferdigstille
leieavtaler for nybygg.
Bibliotektjenester
Nord universitet sin hovedcampus ligger i Bodø hvor Universitetsbiblioteket har sin hovedavdeling med
litteratur innenfor de fagene det undervises i. Alle studenter kan låne på biblioteket.
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. Universitetsbiblioteket
i Bodø blir brukt både som arbeidssted og som leverandør av litteratur knyttet til studier og oppgaveskriving.
I biblioteket finner studentene arbeidsplasser hvor de kan jobbe alene eller i grupper, med eller uten
stasjonær PC. Private PCer kan brukes opp mot universitetets trådløse nettverk. Biblioteket har en stille
lesesal, grupperom og åpent lesesal/gruppearbeidsområde i tilknytning til biblioteket.
Biblioteket tilbyr en rekke tjenester på områdene utlån, digitale tilrettelegginger og tilganger til bøker og
databaser, registrering og tilgjengeliggjøring, veiledning og brukeropplæring.
Administrative og tekniske tjenester
Nord universitet har implementert ny organisasjonsstruktur fra og med januar 2017, og
administrative organiseringen vil ivareta servicefunksjoner for ansatte og studenter

den nye

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 Canvas, som kommunikasjonsverktøy mellom
studentene og mellom forelesere og studenter, til å legge ut informasjon, til veiledning, til oppgaveløsning,
og som digital kommunikasjonskanal ved behov. Canvas blir drifta av KOLT, kompetansesenter for
læringsteknologi i Bodø. På studiestedet er det utstyr for videokonferanse.
Universitetet har en sentral kopi-/ utskriftsordning, som for studenter innebærer at studentkortet benyttes
for verifisering mot systemet. På studiestedet finnes multifunksjonsmaskiner for utskrift, kopiering og
skanning. Alle studenter ved Nord universitet får automatisk tildelt en e-postadresse, som er den epostadresse som skal benyttes ved all kontakt.
Universitetets nettside, www.nord.no, er en viktig informasjonsportal for studentene. For Studenter – er
studentenes informasjonsside på universitetets nettsted. Under ”For Studenter” finnes veiledning til
StudentWeb, Canvas 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
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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
Campus Mørkved har 3 kantiner og servicetorg. Studiestedet 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.
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.

(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
Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
Vurderingsformene for hvert emne er valgt avhengig av profilen for hvert emne. Er det et primært teoretisk
emne som overveiende benytter forelesninger har man valgt skriftlig skoleeksamen av varierende omfang,
og eventuelt kombinert med mappe.
Dersom emnet er av praktisk karakter er det gjerne valgt praktisk eksemen i kombinasjon med obligatorisk
deltakelse. For full oversikt av alle emner samt hvordan læringsutbyttene for hvert av disse reflekteres i de
overordnede læringsutbyttene viser vi til tabell 3.
Vurderingsformene gir studentene en mulighet til å vise at de behersker de ulike elementene både i forhold
til sentralt LUB og LUB i de enkelte emner. Som det står i LUB er det sentralt at studentene både behersker
et bredt spekter av teoretiske emner, at de har klarer å anvende denne kunnskapen både i egen
trener/instruktøraktivitet og i praktisk trening med andre. Videre skal de kunne formidle den opparbeidede
kunnskapen både skriftlig og muntlig. Vurderingsformene for hvert emne er valgt avhengig av profilen for
hvert emne. Er det et teoretisk emne som inkluderer forelesinger har man valgt skriftlig skoleeksamen og
ofte kombinert med mappe. Dersom emnet er av praktisk karakter er det valgt for praktisk eksamen i
kombinasjon med obligatorisk deltakelse.
For hvert emne er det beskrevet hvilke undervisnings- og læringsformer som blir benyttet, hvilke
vurderingsformer som er valgt og hvordan disse formene gir grunnlag for at studentene skal oppnå
læringsutbyttet.
Tabell 9: : Læringsutbytte, undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
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Functional Screening og Biomekanikk

EMNE

UNDERVISNINGSOG
LÆRINGSFORM

LÆRINGSUTBYTTE
KUNNSKAP
Studenten skal:
- ha kunnskap om historien til funksjonell screening, tradisjoner, egenart og plass/betydning for trenere
og utøvere
- ha kunnskap om hvordan biomekanikk kan brukes for å analysere bevegelser og ulike former for fysisk
aktivitet
- få innføring i begrunnelsen for hvorfor funksjonell screening er sentralt
- ha bred kunnskap om avgrensede temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder
som inngår i funksjonell screening og biomekaniske analyser
- ha kunnskap om årsakene til funksjon, dysfunksjon og kompensasjon basert på konseptet om
grunnleggende bevegelsesmønstre og biomekaniske analyser av disse
- forstå etiske utfordringer involvert i fagets forskning, formidling og praksis
FERDIGHETER
Studenten skal:
- kunne forstå prinsippene og konseptene rundt funksjonell screening og biomekanikk
- evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap, blant annet ved hjelp av teknologisk utstyr
- vise evne til å treffe begrunnede valg om langsiktig trening og vurdering av utvikling
- kunne reflektere over egen faglig utøvelse i forhold til utøvere på ulike trinn i sin utvikling
- kunne beherske relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer slik at studenten kan utføre funksjonell
screening og biomekaniske analyser på enkeltutøvere og større grupper med utøvere
- med hjelp av funksjonell screening og biomekaniske analyser kunne finne, vurdere og henvise til
øvelser som kan hjelpe til å korrigere uønsket utførelse av øvelser
- kunne vise en oppmerksomhet mot implikasjonene av kompensasjon i utførelsen av ulike bevegelser
for utøvere på ulik alder og nivåvurdere etiske utfordringer i praksisfeltet og justere egen praksis i
forhold til dette
- kunne praktisere faget innen dets mest sentrale anvendelsesområder
- evne å analysere tekstlige materiale fra emnets vanligste kilder
- kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser
GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal:
- ha innsikt i relevante og fag- og yrkesetiske problemstillinger omkring funksjonell screening
- kunne planlegge og gjennomføre funksjonell screening og biomekaniske analyser for enkeltutøvere og
grupper av utøvere
- beherske de arbeidsformer for funksjonell screening og biomekanikk som gjelder i tråd med etiske krav
og retningslinjer
- kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og treningsløsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre på ulikt faglig nivå med bakgrunn innenfor
fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god treningspraksis
- kjenne til eventuell nytenkning og innovasjonsprosesser og aktuelt treningsutstyr
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Ansikt-til-ansikt og
praktisk egenerfaring
\\
Forelesning og
utprøving av praktiske
utprøving i
forhold til fagområde

VURDERINGSFORM
Mappe av utførte
screeninger,
analyser og utførte
korreksjoner av
bevegelser
3000 ord
70%
Skriftlig skoleeksamen (2timer)
30%

BEGRUNNELSE
Begrunnelse for hvordan lærings- og
undervisningsformene bidrar til at LUB
oppnå: Gjennom praktisk og teoretisk
undervisning vil studenten få innblikk
i fagområdet og tiegne seg ferdigheter
tilknyttet emnet. Gjennom emnet vil
man lære seg å analysere og vurdere
en utøver i forhold til fysiske
egenskaper og resursser. Denne
analysen er svært sentral i
treningsprosessen og danner
bakgrunn for videre utvikling av denne

Begrunnelse for at vurderingsformene
legger grunnlaget for at studentene
oppnår LUB: Vurderingsformene lar
studentene få dokumentere
grunnleggende kompetanse i forhold
til dette emnet, samt at de får
anledning til å dokumentere at de har
denne kompetansen i
gjennomføringen av
analyser/screeninger

Basis- og styrketrening Resistance Training
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KUNNSKAP
Studenten skal:
- ha bred kunnskap om avgrensede temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder
som inngår i emnet
- inneha den nødvendige faktakunnskap som gjelder området og kjenne til ulike begreper som er viktige
for fagområdetkunne identifisere ulike av de vanligste teorier og treningsmetoder innen emnet
- ha kunnskap om emnets historie, tradisjoner, egenart og plass/betydning i samfunnet
FERDIGHETER
Studenten skal
- evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap om ulike sider ved emnet
- kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff
- kunne beherske relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer slik at det forstås av ulike grupper og
utøvere på ulike alderstrinn
- kunne praktisere faget innen dets mest sentrale anvendelsesområder
- evne å analysere tekstlige materiale fra emnets vanligste kilder
GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal:
- ha innsikt i relevante og fag- og yrkesetiske problemstillinger
- kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og treningsløsninger både skriftlig og
muntlig
- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre på ulikt faglig nivå med bakgrunn innenfor
fagområdet
- kjenne til eventuell nytenkning og innovasjonsprosesser
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Ansikt-til-ansikt
inkludert praktisk
utførelse
\\
Teoriforelesning med
utstrakt bruk av
praktisk
utførelse

Obligatorisk
deltakelse: min
80% oppmøte

Begrunnelse for hvordan lærings- og
undervisningsformene bidrar til at LUB
oppnå: Teoriundervisningen gir
kandidatene faglig innføring og
Mappe: 4
begrepsavklaringer i forhold til basisinnleveringer som og styrketrening, og den praktiske
dokumenterer
utprøvingen gir kandidatene praktisk
egenferdighet og
erfaring med egentrening og trening
instruksjonsferdigh av andre i basis- og styrketrening
et (50% av
totalkarakter)
Karakter: A-F
Skriftlig skoleeksamen 2 timer
(50% av
totalkarakter)
Karakter: A-F

Begrunnelse for at vurderingsformene
legger grunnlaget for at studentene
oppnår LUB: Den obligatoriske
deltakelsen sørger for at kandidatene
får nødvendig innføring i ulike
metoder rundt basis- og
styrketrening. Mappeinnlevering gir
kandidaten anledning til å vise
ferdigheter i forhold til nødvendig
egenferdig, planlegging av trening og
instruksjon av trening. Sskriftlig
eksamen skal vise at kandidaten
behersker begreper og teori i
tilknytning til emnet
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Anatomi og Fysiologi

KUNNSKAP
Studenten skal:
- ha bred kunnskap om avgrensede temaer, teorier, problemstillinger, og prosesser som er sentrale i
forhold til anatomi/fysiologi og fysisk aktivitet
- inneha den nødvendige faktakunnskap om anatomi/fysiologi
- kunne identifisere ulike av de vanligste prosesser i anatomi/fysiologi
- kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid i emnet
- ha kunnskap om emnets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
- forstå etiske utfordringer involvert i fagets forskning, formidling og praksis
FERDIGHETER
Studenten skal:
- kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning- og utviklingsarbeid på praktiske
og/eller teoretiske problemstillinger om anatomi/fysiologi relatert til trening
- evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap - vise evne til å treffe begrunnede valg i forhold til trening og
fysisk aktivitet
- kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
- kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en
problemstilling
- kunne beherske relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer
- vurdere etiske utfordringer i praksisfeltet og justere egen praksis i forhold til dette
- kunne praktisere faget innen trening og fysisk aktivitet
- evne å analysere tekstlige materiale fra emnets vanligste kilder
- kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser
GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal:
- ha innsikt i relevante og fag- og yrkesetiske problemstillinger
- kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter som gjelder emnet
- beherske de arbeidsformer som gjelder i tråd med etiske krav og retningslinjer
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Ansikt-til-ansikt og
praktiske utprøvinger
\\
Forelesning og enkel
utprøving i forhold til
fagområde

Hjemme-eksamen
1 uke, 50% av
totalkarakter
Karakter: A-F
Mappeinnleveringer: 4
stk, 50% av
totalkarakter
Karakter: A-F

Begrunnelse for hvordan lærings- og
undervisningsformene bidrar til at LUB
oppnås: forelesningene gir studentene
innføring i sentrale forhold for å forstå
de ulike elementene innen anatomi og
fysiologi og den betydningen disse har
i forhold til trening og fysisk aktivitet.
studentene skal kombinere dette med
ulike former for praktisk utprøving
som skal dokumentere og
konkretisere det studentene har hatt i
forelesninger
Begrunnelse for at vurderingsformene
legger grunnlaget for at studentene
oppnår LUB: Hjemme-eksamen gir
kandidaten anledning til å sette seg
inn i og dokumentere nødvendig
faktakunnskap. Mappeinnleveringene
lar studentene dokumentere at de kan
anvende teorikunnskap i praktisk
analyse av aktivitet

Grunnleggende Sport Coaching
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KUNNSKAP
Studenten:
- kunnskap om ulike pedagogiske prinsipper for instruksjon
- har kunnskap om planlegging av trening
- Har kunnskap om hvordan gjennomføre og lede ei trening
- har kunnskap om hvordan instruere i forbindelse med trening
- har kunnskap om ulike personlighetstyper og trening
- har kunnskap om konkurranse og samarbeid
- har kunnskap om motivasjon, målsetting og konsentrasjon
- har kunnskap om feedback
- har kunnskap om spenning og spenningsregulering
- har kunnskap om coaching som metode

Teoriundervisning
ansikt-til-ansikt og
praktisk aktivitet
som trener (veiledet)

Mappe (4
innleveringer):
Planlegging og
gjennomføring av
trening. Karakter
A-F (50%) Skriftlig
\\
skoleeksamen 4
timer. Resultat A-F
Forelesning og praktisk
(50%)
instruksjon

FERDIGHETER
Studenten:
- Kan planlegge trening med utgangspunkt i utøverens/kundens behov
- Kan reflektere over og diskutere egen trenerutøvelse
- Kan justere egen trenerutøvelse på bakgrunn av feedback
- Kan benytte seg av forskjellige undervisningsprinsipp i treningen
- Kan lede trening slik at utøverne/kundene opplever kommunikasjon og læringseffekt
- Kan gi fornuftig feedback til de som deltar i aktiviteten
- Kan lede trening slik at utøverne/kundene opplever trivsel ved treningen, samt bidra til tilpasset
spenningsnivå
- Kan coache utøvere/kunder
GENERELL KOMPETANSE
Studenten:
- Har et bevisst forhold til formidling av fysisk aktivitet og egen rolle som instruktør
- Kan reflektere over trenerrollen og de ulike utfordringer som den medfører
- Kunne analysere og vurdere ulike sider ved egen trenerfunksjon
- Kan motta feedback på utførelse av trenerrollen og justere denne
- Kunne tilpasse sin egen instruksjon i forhold til ulike grupper
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Begrunnelse for hvordan lærings- og
undervisningsformene bidrar til at LUB
oppnå: Det er nødvendig at
studentene har en grunnleggende
oversikt over teorier, begreper og
metoder i emnet. Studentene vil
videre få anledning til å praktisere mot
ulike kategorier utøvere få å lære
hvordan disse teorier, begreper og
metoder kan implementeres i praktisk
treningsarbeid.
Begrunnelse for at vurderingsformene
legger grunnlaget for at studentene
oppnår LUB: Den skriftlige eksamen
skal dokumentere nødvendig teoretisk
kunnskap i emnet, mens
mappeinnleveringene skal vise at
studenten kan anvende den teoretiske
kunnskapen i praktisk treningsarbeid

Trening av utholdenhet og hurtighet
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KUNNSKAP
Studenten skal:
- ha bred kunnskap om avgrensede temaer, treningsteorier, problemstillinger, treningsprosesser,
verktøy og treningsmetoder som inngår i emnet
- inneha den nødvendige faktakunnskap som gjelder området og kjenne til ulike begreper som er viktige
for fagområdet
- kunne identifisere ulike av de vanligste teorier og treningsmetoder innen emnet
- kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid i emnet, og hvordan teknologi og forskjellig type utstyr kan
benyttes i gjennomføring av treningen
- ha kunnskap om emnets historie, tradisjoner, egenart og plass/betydning i samfunnet
- forstå etiske utfordringer involvert i fagets forskning, formidling og praksis
FERDIGHETER
Studenten skal
- kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning- og utviklingsarbeid på praktiske
og/eller teoretiske problemstillinger omkring trening av egenskapene
- evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap, blant annet ved hjelp av teknologisk utstyr som utvikles med
tanke på trening
- vise evne til å treffe begrunnede valg om trening av egenskapene tilpasset de grupper og utøvere
studenten skal trene.
- kunne reflektere over egen faglig utøvelse som trener/instruktør og justere denne under veiledning
- kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en
problemstillingkunne beherske relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer slik at det forstås av ulike
grupper og utøvere
- vurdere etiske utfordringer i praksisfeltet og justere egen praksis i forhold til dette
- kunne praktisere faget innen dets mest sentrale anvendelsesområder
- evne å analysere tekstlige materiale fra emnets vanligste kilder
- kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser omkring trening av disse egenskapene
GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal:
- ha innsikt i relevante og fag- og yrkesetiske problemstillinger
- kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter som gjelder emnet for ulike grupper
og enkeltutøvere på alle nivåer og alderstrinn.
- beherske de arbeidsformer for trening av de aktuelle egenskapene i tråd med etiske krav og
retningslinjer
- kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og treningsløsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer til et bredt spekter av utøvere
- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre på ulikt faglig nivå med bakgrunn innenfor
fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god treningspraksis
- kjenne til eventuell nytenkning og innovasjonsprosesser og aktuelt treningsutstyr som kan benyttes i
forhold til trening av utholdenhet og hurtighet
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Ansikt-til-ansikt og
praktiske treningsaktiviteter

Mappe innlevering
med eksempler på
planlegging,
gjennomføring og
evaluering av
\\
trening på
utholdenhet
Forelesning og praktisk
og hurtighet for
utprøving
ulike grupper.
Omfang: inntil 15
A4
sider
Karakter: A-F

Begrunnelse for hvordan lærings- og
undervisningsformene bidrar til at LUB
oppnå: Teoriundervisningen vil gi bred
kunnskap om begrepene utholdenhet
og hurtighet og blant annet koble
dette til emnet anatomi og fysiologi.
Den praktiske utprøvingen vil vise
hvordan man innenfor rammen av
ulike målgrupper kan arbeide med
hurtighet og utholdenhet.
Begrunnelse for at vurderingsformene
legger grunnlaget for at studentene
oppnår LUB: Emnet er i hovedtrekk
praktisk i sin tilnærming og det er
derfor naturlig at vurderingsformen
viser evne til å gjøre en begrunnet
planlegging, gjennomføringsevne av
planer, samt monitorering og
evaluering av det som er gjennomført
med tanke på videre læring og
utvikling

Vekst, bevegelse og Langsiktig Treningsutvikling
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KUNNSKAP

Ansikt-til-ansikt

Studenten skal:

\\

- ha kunnskap om den vitenskapelig bakgrunnen for periodisering
- ha kunnskap om langsiktig treningsmessig utvikling
- forstå hvordan utviklingen av bevegelser og motorikk skjer
- ha bred kunnskap om avgrensede temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder
som gir kunnskap om fundamentale bevegelsesmønstre og motoriske ferdigheter.
- kjenne til betydningen av disse for fysiske og bevegelsesmessige prestasjoner, og hvordan utviklingen
er over tid
- kunne analysere ulike teorier om motorisk utvikling og hvilken betydning de har for coaching
- forstå etiske utfordringer involvert i fagets forskning, formidling og praksis

Forelesning og praktisk
utvikling (70%)
arbeid med
treningsplaner
Skriftslig skoleeksamen (1t) 30%

FERDIGHETER
Studenten skal:
- kunne bidra til optimalisering av bevegelser og ferdigheter
- overføre og bruke konseptene omkring vekst, utvikling og bevegelser til de generelle rammeforholdene
for langsiktig idrettslig utvikling
- effektivt kunne vurdere unge utøvere med tanke på nivå i utvikling av motoriske ferdigheter
- evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap, blant annet ved hjelp av teknologisk utstyr
- vise evne til å treffe begrunnede valg om langsiktig trening og vurdering av utvikling
- kunne reflektere over egen faglig utøvelse i forhold til utøvere på ulike trinn i sin utvikling
- kunne vise evne til å implementere prinsippene om treningsmessig utvikling slik at de harmonerer med
utøvelsen som trener og utvikling av treningsprogrammer.
- vurdere etiske utfordringer i praksisfeltet og justere egen praksis i forhold til dette
- kunne praktisere faget innen dets mest sentrale anvendelsesområder
- evne å analysere tekstlige materiale fra emnets vanligste kilder
- kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser

GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal:
- ha innsikt i relevante og fag- og yrkesetiske problemstillinger omkring treningsplanlegging
- kunne planlegge og gjennomføre treningsplanlegging på kort og lang sikt for enkeltutøvere og grupper
av utøvere basert på kunnskap og vekst og bevegelseslæring
- beherske de arbeidsformer for treningsplanlegging som gjelder i tråd med etiske krav og retningslinjer
- kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og treningsløsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre på ulikt faglig nivå med bakgrunn innenfor
fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god treningspraksis
- kjenne til eventuell nytenkning og innovasjonsprosesser og aktuelt treningsutstyr
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Mappe av utført
arbeid på
treningsmessig og
idrettslig

Begrunnelse for hvordan lærings- og
undervisningsformene bidrar til at LUB
oppnå: Teoriundervisningen lar
studentene få en grunnleggende
innføring i ulike utviklingsprosesser,
treningsprinsipper og andre sentrale
forhold. Den praktiske utprøvingen lar
studenten arbeide med hvordan den
teoretiske kunnskapen kan
implementeres i forhold til langsiktig
treningsutvikling

Begrunnelse for at vurderingsformene
legger grunnlaget for at studentene
oppnår LUB: Skriftlig skoleeksamen
skal dokumentere tilstrekkelig
teoretisk kunnskap i emnet. Mappen
med trenings- og utviklingsplaner skal
vise evne til å implementere kunnskap
i de konkrete treningsplanene

pprinnelig Bachelor i trening og treningsledelse) - 18/03635-3 Akkreditering av nytt program 2018 - Bachelor i trening (opprinnelig Bachelor i trening og treningsledelse) : Vedlegg 3 - Søknad om akkreditering av Bachelor i trening - versjon 21.11.2018

KUNNSKAP

Ansikt-til-ansikt og
praktisk

Sport Coaching og Trening

Studenten skal:
- ha kunnskap om ulike teorier omkring coaching
- tilegne seg kunnskap hvilken betydning treneren har når det gjelder å kontrollere de mentale
prestasjonene til utøveren
- ha bred kunnskap om avgrensede temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder
som inngår i emnet.
- skal få forståelse av hvilken betydning coaching har på hvordan en trener fungerer i strength and
conditioning
- viser forståelse for betydningen av kommunikasjon i coachingprosessen
- forstå etiske utfordringer involvert i fagets forskning, formidling og praksis
FERDIGHETER
Studenten skal:
- kunne forstå prinsippene og konseptene rundt og om coaching
- evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap, blant annet ved hjelp av teknologisk utstyr og dialog med
andre coacher
- vise evne til å treffe begrunnede valg om coaching strategier i forhold til ulike utøvere og ulike grupper
av utøvere slik at deres utvikling fremmes
- kunne reflektere over egen faglig utøvelse i forhold til utøvere på ulike trinn i sin utvikling
- kunne beherske relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer slik at han/hun kan kommunisere med
utøvere og andre trenere i samme posisjon
- utvikle sine egne ferdigheter som coach/trener gjennom et utvalg praktiske øvelser. Dette gjøres ute i
klubber/praksissteder, men også i gjennomføringen av andre emner i studiet
- vurdere etiske utfordringer i praksisfeltet og justere egen praksis i forhold til dette
- kunne praktisere faget innen dets mest sentrale anvendelsesområder
- evne å analysere tekstlige materiale fra emnets vanligste kilder - kunne dokumentere kunnskap og
arbeidsprosesser
GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal:
- se på hvordan coaching gjøres og betydningen av at alle har en coaching filosofi
- få en innføring i hvordan teorier om coaching, styring og ledelse kan integreres i trenerens reportoir.
- beherske de arbeidsformer som benyttes innenfor coahing generelt og i strength and conditioning
spesielt
- kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og treningsløsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer til ulike mottakere
- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre på ulikt faglig nivå med bakgrunn innenfor
fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god trenerpraksis
- kjenne til eventuell nytenkning og innovasjonsprosesser

42

\\
Forelesning og
praktiske utprøvinger i
forhold til
coaching både med
studenter og i eksterne
grupper

Mappeinnlevering, Begrunnelse for hvordan lærings- og
4 stk, A-F, 50%
undervisningsformene bidrar til at LUB
oppnå: Forelesningene sikrer at
studenten får en grunnleggende
Skriftlig skoleinnføring i sentral teori om coaching.
eksamen A-F (2t)
Den praktiske utprøvingen lar
50%
studenten prøve ut hvordan denne
teorien kan anvendes i praksis på
utøvere og utvikle og forbedre
treningsprosessen

Begrunnelse for at vurderingsformene
legger grunnlaget for at studentene
oppnår LUB: Det er viktig at studenten
har kunnskap om de grunnleggende
teorier om emnet. dette
dokumenteres gjennom den skriftlige
skoleeksamen. Innleveringsmappen
gir studenten mulighet til å vise at
vedkommende kan anvende den
teoretiske kunnskapen til å forsterke
og forbedre treningsprosessen
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KUNNSKAP
Studenten skal:
- ha kunnskap om hvilke fordeler det vil kunne ha å inkorporere kunnskap om vektløfting og lignende
øvelser i et treningsprogram
- ha bred kunnskap om avgrensede temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder
som inngår i vektløfting
- lære seg utviklingen av effektiv trening for innlæring av ulike øvelser.
- Lære seg effektiv og riktig analyse av løftene og monitorering av prestasjoner
- forstå etiske utfordringer involvert i fagets forskning, formidling og praksis

Vektløfting

FERDIGHETER
Studenten skal:
- kunne analysere den biomekaniske basis for effektiv utførelse av øvelsene
- kunne analysere hva som er effektiv teknikk i disse øveselene
- evne å tilegne seg de nødvendige ferdighetene i praktisk utførelse av øvelsene
- lære å utvikle effektive treningsprogrammer for utøvere på ulikt nivå og alder.
- kunne reflektere over egen faglig utøvelse i forhold til utøvere på ulike trinn i sin utvikling
- kunne beherske relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer slik at han/hun kan kommunisere med
utøvere og andre trenere i samme posisjon
- utvikle sine egne ferdigheter som coach/trener i vektløfting og kunne koble denne treningsformen med
andre former for trening.
- vurdere etiske utfordringer i praksisfeltet og justere egen praksis i forhold til dette
- kunne praktisere faget innen dets mest sentrale anvendelsesområder
- kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser
GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal:
- forstå og tolke hva som er effektiv teknikk i de forskjellige øvelsene
- kunne utnytte teknologi i ulike former for å gjennomføre monitorering, framvisning og forklaring av
løfteteknisk utvikling
- kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og treningsløsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre på ulikt faglig nivå med bakgrunn innenfor
fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av fagområdet
- kjenne til eventuell nytenkning og innovasjonsprosesser
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Ansikt-til-ansikt og
praktisk trening og
instruksjon
\\
Forelesning og
praktiske utprøvinger i
forhold til vektløfting
med fokus på
egenutvikling og
trening av andre

Mappeinnlevering Begrunnelse for hvordan lærings- og
(4 stk) med analyse undervisningsformene bidrar til at LUB
av utførelse av
oppnå: En mindre del av
undervisningen vil være teori som
viser sammenhengen mellom
ulike øvelser
vektløfting og andre emner som er
(100%)
gjennomgått tidligere- blant annet
anatomi/fysiologi og functional
screening og biomekanikk. Den
dominerende delen av undervisningen
vil være praktisk med utvikling av
ferdigheter og veiledningserfaring. Det
vil bli drøftet i praksis hvordan
vektløfting kan påvirke ulike
prestasjonsprosesser.
Begrunnelse for at vurderingsformene
legger grunnlaget for at studentene
oppnår LUB: Mappen skal
dokumentere kunnskap om utførelse,
evne til begrunnet analyse og
veiledningskompetanse i emnet
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Helse, idrettskader og Rehabilitering

KUNNSKAP
Studenten skal:
- ha bred kunnskap om avgrensede temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder
som inngår i emnet
- inneha den nødvendige faktakunnskap som gjelder de områder som blir presentert i emnet
- kunne identifisere ulike av de vanligste teorier og metoder innen emnet, og forstå hvordan treneren
skal opptre
- kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid i emnet
- ha kunnskap om emnets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
- forstå etiske utfordringer involvert i fagets forskning, formidling og praksis

Ansikt-til-ansikt
Praktiske økter med
medstudenter og
eksterne
utøvere.
\\
Forelesning og
utprøving av praktiske
utprøving i

FERDIGHETER
Studenten skal:
- ha en bred forståelse av vanlige skader og medisinske tilstander relatert til fysisk aktivitet
- kunne gjøre tiltak for å forebygge og behandle disse tilstandene
- ha grunnleggende kunnskap om utforming av rehabiliteringsprogram
- evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap
- vise evne til å treffe begrunnede valg, og kjenne sin egen begrensning.
- Tilpasse treningen for å forebygge uheldige konsekvenser for de som trener
- kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
- Kjenne egne begrensninger og kunne henvise utøvere til spesialister på emnet ved behov.
- kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en
problemstilling
- kunne beherske relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer
- vurdere etiske utfordringer i praksisfeltet og justere egen praksis i forhold til dette
- kunne praktisere faget innen dets mest sentrale anvendelsesområder
- evne å analysere tekstlige materiale fra emnets vanligste kilder
- kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser
GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal:
- ha innsikt i relevante og fag- og yrkesetiske problemstillinger
- kunne planlegge og gjennomføre trening og prosjekter som gjelder emnet
- beherske de arbeidsformer som gjelder i tråd med etiske krav og retningslinjer fra NIF
- kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og
gjennom andre relevante uttrykksformer
- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom
dette bidra til utvikling av god praksis
- kjenne tileventuell nytenkning og innovasjonsprosesser
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forhold til fagområde

2 timers skriftlig
skoleeksamen
Karakter A-F (50%)
Muntlig eksamen
30min: Karakter AF (50%)

Begrunnelse for hvordan lærings- og
undervisningsformene bidrar til at LUB
oppnå: Forelesningene bygger delvis
på tidligere emner - feks anatomi og
fysiologi/functional screening og
biomekanikk - og gir studenten
innføring i grunnleggende teori i
emnet. De praktiske øvingene lar
studenten se på hvordan man som
trener kan opptre for å utvikle god
helse og forebygge skader hos de man
trener. Man vil også gjennomgå ulike
rehabprosesser
Begrunnelse for at vurderingsformene
legger grunnlaget for at studentene
oppnår LUB: Skriftlig skoleeksamen vil
kunne dokumentere kunnskap om
sentrale teoretiske tema i emnet.
Muntlig eksamen skal dokumentere
studentens evne til å reflektere og
formidle i forhold til emnet.
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Fysiologisk testing og teknologi

KUNNSKAP

Undervisning ”ansikt til Skriftlig eksamen 2
ansikt” og praktisk
timer
utførelse
Studenten skal:
av ulike tester og bruk Karakter: A-F (50%)
av teknologisk utstyr i
- ha bred kunnskap om de vanligste fysiologiske testene, teorier, problemstillinger, prosesser,
trening
teknologisk verktøy og metoder som inngår i emnet
Praktisk
- inneha den nødvendige faktakunnskap om de mest aktuelle testene og kjenne til ulike begreper som er
gjennomføring av
viktige for fagområdet
\\
2 fysiologiske
- kunne identifisere ulike av de vanligste testene innen emnet og kunne drøfte resultatene fra disse tester:
kjenne til aktuell teknologi
Forelesning
og
- kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innen testing
- ha kunnskap om historien til fysiologiske tester, treningsteknologi og plass/betydning i samfunnet
utprøving av praktiske Karakter A-F (50%)
- forstå etiske utfordringer involvert i fagets forskning, formidling og praksis
utprøving i
FERDIGHETER

forhold til fagområde

Studenten skal:
- kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning- og utviklingsarbeid på praktiske
og/eller teoretiske problemstillinger
- evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap, herunder utviklingen av teknologisk utstyr - vise evne til å
treffe begrunnede valg om tester og treningsvalg
- kunne bruke teknologi i daglig trening
- kunne reflektere over egen faglig utøvelse som testleder og justere denne under veiledning
- kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en
problemstilling
- kunne beherske relevante verktøy,teknologi, teknikker og uttrykksformer slik at det forstås av ulike
grupper og utøvere
- vurdere etiske utfordringer i praksisfeltet og justere egen praksis i forhold til dette
- kunne praktisere faget innen dets mest sentrale anvendelsesområder
- evne å analysere tekstlige materiale fra emnets vanligste kilder
- kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser
GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal:
- ha innsikt i relevante og fag- og yrkesetiske problemstillinger
- kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter som gjelder emnet for ulike grupper
og enkeltutøvere
- beherske de arbeidsformer for fysiologisk testing som gjelder i tråd med etiske krav og retningslinjer
- kunne bruke teknologi for å bedre utbytte av trening og fysisk aktivitet
- kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og valg av tester både skriftlig, muntlig
og gjennom andre relevante uttrykksformer
- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre på ulikt faglig nivå med bakgrunn innenfor
fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis for gjennomføring av tester
- kjenne til utviklingstrekk innen emnet
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Begrunnelse for hvordan lærings- og
undervisningsformene bidrar til at LUB
oppnå: Forelesningene vil bygge på
flere av de tidligere emnene i studiet,
og vil gi studenten grunnleggende
kunnskap om ulike tester og valg av
tester med bakgrunn i
treningsmessige målsettinger. Videre
får studenten oversikt over den mest
aktuelle teknologien forbundet med
trening. Den praktiske utprøvingen gir
studenten erfaring i og kunnskap om
endel av de mest brukte fysiologiske
tester, og erfaring med bruk av
teknologisk utstyr i forbindelse med
trening
Begrunnelse for at vurderingsformene
legger grunnlaget for at studentene
oppnår LUB: Skriftlig eksamen lar
studenten dokumentere bakgrunn og
oversikt over grunnleggende forhold.
Mappen skal dokumentere
begrunnede valg av tester,
gjennomføringsevne og evne til å
analysere og forstå tester
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KUNNSKAP

Ansikt-til-ansikt

Studenten skal:

\\

- ha bred kunnskap om avgrensede temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder
som inngår I emnet
- inneha den nødvendige faktakunnskap som gjelder området
- kunne identifisere ulike av de vanligste teorier og metoder innen emnet
- kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid i emnet
- ha kunnskap om emnets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
- forstå etiske utfordringer involvert i fagets forskning, formidling og praksis

Forelesning og
utprøving av praktiske
utprøving i
forhold til fagområde

4 timers skriftlig
skoleeksamne
Karakter A-F
(100%)

Begrunnelse for hvordan lærings- og
undervisningsformene bidrar til at LUB
oppnå: Forelesningene gir studenten
innføring i emnet og hvordan man kan
bruke kunnskap fra tidligere
gjennomførte emner samt
bakgrunnen for dette emnet.
Studentene vil også få øving i å sette
opp programmer for ernæring i
forhold til trening og ulike utøvere

Trening og Ernæring

FERDIGHETER
Studenten skal:
- kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning- og utviklingsarbeid på praktiske
og/eller teoretiske problemstillinger
- evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap
- vise evne til å treffe begrunnede valg
- kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
- kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en
problemstilling
- kunne beherske relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer
- vurdere etiske utfordringer i praksisfeltet og justere egen praksis i forhold til dette
- kunne praktisere faget innen dets mest sentrale anvendelsesområder
- evne å analysere tekstlige materiale fra emnets vanligste kilder
- kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser
GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal:
- ha innsikt I relevante og fag- og yrkesetiske problemstillinger
- kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter som gjelder emnet
- beherske de arbeidsformer som gjelder i tråd med etiske krav og retningslinjer
- kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og
gjennom andre relevante uttrykksformer
- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom
dette bidra til utvikling av god praksis
- kjenne til eventuell nytenkning og innovasjonsprosesser
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Begrunnelse for at vurderingsformene
legger grunnlaget for at studentene
oppnår LUB: Eksamen vil dokumentere
at studenten har den nødvendige
faglige bakgrunnen for å kunne gi
begrunnede råd om ernæring for
personer som på ulik alder og nivå
driver trening

Grunnleggende Treningsplanlegging
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KUNNSKAP
Studenten skal:
- ha bred kunnskap om avgrensede temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder
som inngår i emnet
- inneha den nødvendige faktakunnskap som gjelder området og kjenne til ulike begreper som er viktige
for fagområdet
- kunne identifisere ulike av de vanligste teorier og treningsmetoder innen emnet - kjenne til forskningsog utviklingsarbeid i emnet, og hvordan man kan gjennomføre kvalitetssikring og kontroll av trening
- ha kunnskap om emnets historie, tradisjoner, egenart og plass/betydning for utøvere på alle nivåer
- forstå etiske utfordringer involvert i fagets forskning, formidling og praksis
FERDIGHETER
Studenten skal:
- kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning- og utviklingsarbeid på praktiske
og/eller teoretiske problemstillinger
- evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap, blant annet ved hjelp av teknologisk utstyr
- vise evne til å treffe begrunnede valg om treningsplaner på kort og lang sikt
- kunne reflektere over egen faglig utøvelse som trener/instruktør og justere denne under veiledning
- kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en
problemstilling om planlegging av trening
- kunne beherske relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer slik at det forstås av ulike grupper og
utøvere
- vurdere etiske utfordringer i praksisfeltet og justere egen praksis i forhold til dette
- kunne praktisere faget innen dets mest sentrale anvendelsesområder
- evne å analysere tekstlige materiale fra emnets vanligste kilder
- kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser både muntlig og skriftlig
GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal:
- ha innsikt i relevante og fag- og yrkesetiske problemstillinger
- kunne planlegge og gjennomføre treningsplaner for ulike grupper og enkeltutøvere, og kunne
gjennomføre planlegging og dokumentasjon av trening for utøvere på alle nivåer og i ulike idretter
- beherske de arbeidsformer for treningsplanlegging som gjelder i tråd med etiske krav og retningslinjer
- kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og treningsløsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre på ulikt faglig nivå med bakgrunn innenfor
fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god treningspraksis
- kjenne til eventuell nytenkning og innovasjonsprosesser og aktuelt planleggingsverktøy
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Undervisning ”ansikt til
ansikt” og praktisk
utførelse
av trening og
treningsplanlegging
\\
Forelesning,
gruppearbeid og
individuelt arbeid med
treningsplaner

Skriftlig eksamen 3
timer
Karakter: A-F (50%)
Mappe med
treningsplaner (4
stk) for
utøvere/kunder,
karakter A-F (50%)

Begrunnelse for hvordan lærings- og
undervisningsformene bidrar til at LUB
oppnå: Emnet bygger på tidligere
emner - spesielt "Vekst, bevegelse og
Langsiktig Treningsutvikling".
Studentene vil i forelesninger lære
mer om treningsprinsippene og
hvordan disse skal implementeres i
trening på kort og lang sikt. De vil også
i grupper og individuelt arbeide med
ulike former for treningsplaner for
individer og for lag.
Begrunnelse for at vurderingsformene
legger grunnlaget for at studentene
oppnår LUB: Skriftlig eksamen vil
dokumentere nødvendig teoretisk
kunnskap i emnet, og mappen skal
dokumentere at studentene evner å
anvende denne teoretiske kunnskapen
i utforming av treningsplaner på kort
og lang sikt

Vitenskapsteori og Forskningsmetode i S&C
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KUNNSKAP
Studenten skal:
- inneha den nødvendige kunnskap om metodearbeid
- kunne teori og begreper i forhold til å lage vitenskapelige arbeider
- kjenne til ulike former for forsknings- og utviklingsarbeid og hvordan det drives
- ha kunnskap om forskningsarbeidets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
- forstå etiske utfordringer involvert i forskningen
- ha kunnskap om både humanisteiske, samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige
forskningstradisjoner
- Ha kunnskap om både kvalitative og kvantitative metoder
FERDIGHETER
Studenten skal:
- Kjenne til sentrale tema innenfor vitenskapsteori og filosofi
- kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning- og utviklingsarbeid på praktiske
og/eller teoretiske problemstillinger
- evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap
- vise evne til å treffe begrunnede valg
- kunne utarbeide ei problemstiling
- kunne beherske relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer i forhold til ulike typer forskning
- evne å analysere tekstlige materiale
- kunne anvende både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal:
- ha innsikt I relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger om vitenskapelig arbeid
- kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter som gjelder emnet
- beherske de arbeidsformer som gjelder i tråd med etiske krav og retningslinjer
- kunne formidle sentralt fagstoff forskning både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante
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Ansikt-til-ansikt og
utprøving av ulike
former for
vitenskapelig arbeid i
tråd med emnets
innhold
\\
Forelesning og praktisk
utprøving

SK - 3 timer
skriftlig eksamen.
Karakter A-F der F
er
ikke bestått. (50%)
Mappe på 4
arbeider. Karakter
A-F (50%)

Begrunnelse for hvordan lærings- og
undervisningsformene bidrar til at LUB
oppnå: Studentene vil i forelesningene
bli presentert grunnleggede kunnskap
om metodearbeid, hvordan FoUarbeid drives, og ulike
forskningstradisjoner. Så vil de få
praktisk erfaring med å vurdere
hvordan man kan arbeide for løse
ulike problemstillinger innen trening
ved hjelp av den teorien de har møtt i
forelesningene.
Begrunnelse for at vurderingsformene
legger grunnlaget for at studentene
oppnår LUB: Skriftlig eksamen vil
dokumentere at studentene besitter
den grunnleggende kunnskapen som
er gjennomgått i forelesningene.
Mappen skal dokumentere at
studentene evner å anvende
kunnskapen på praktiske
problemstillinger rundt trening
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Tilpasset Trening

KUNNSKAP
Studenten skal:
- Har kunnskap om hva som omfattes av begrepet tilpasset trening og idrett for personer med særlige
behov
- har kunnskap om hvordan lage treningsprogram for personer med spesielle behov.
- har kjennskap til ulike kategorier av spesielle behov
- har kunnskap om planlegging av aktiviteter og trening for personer med andre behov enn
hovedgruppene av utøvere
- har kunnskap om hvordan instruere i forhold til tilpasset opplæring.
- Har kunnskap om forskjellige årsaker til at utøvere har spesielle behov
- Har kunnskap om forskjellige idretter/aktiviteter som er tilrettelagt for utøvere med særlige behov
FERDIGHETER
Studenten skal:
- kan analysere og vurdere hvilke behov for tilpasning den enkelte utøver/kunde har i forhold til trening.
- kan gjenkjenne og sette inn tiltak for utøvere med tilpasset behov
- Kan reflektere over egen praksis i forhold til emnet
- Kan lage treningsprogram for utøvere/kunder med behov for tilpasning
- Kan evaluere trening og tilpasse den ut i fra utøvernes behov
- Kan identifisere hva utøvere med særlige behov skal jobbe med for å oppnå sine mål
- Kan hjelpe utøvere/kunder med særlige behov til å konkretisere sine mål med idretten/aktiviteten
GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal:
- Har et bevisst forhold til egen rolle i forhold til utøvere/kunder med særlige behov
- Kan reflektere rundt etiske utfordringer i forbindelse med talentutvelgelse.
- Kan reflektere rundt etiske utfordringer rundt det å jobbe med utøvere/kunder med særlige behov
- Kunne benytte sin analytiske evne og forskningskompetanse til å utvikle ny kunnskap om trening for
personer med særlige behov.
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Ansikt-til-ansikt

Skriftlig
skoleeksamen 2
timer. Resultat A-F
\\
(50%)
Mappeinnlevering
Forelesning og praktisk
(4 stk) Resultat A-F
instruksjon
(50%)

Begrunnelse for hvordan lærings- og
undervisningsformene bidrar til at LUB
oppnå: Forelesningene vil gi studenten
kunnskap om hva slags grupper som
har behov for tilpasset trening, og
hvordan man skal arbeide faglig for å
møte disse. I det praktiske arbeidet vil
studentene få erfaring med å
planlegge, gjennomføre og evaluere
trening for disse gruppene. De vil lære
å bruke teoretisk kunnskap for å
argumentere for de valg som gjøres i
praksis.
Begrunnelse for at vurderingsformene
legger grunnlaget for at studentene
oppnår LUB: Skriftlig skoleeksamen
skal dokumentere grunnleggende
kjennskap til ulike grupper med
spesielle behov i forhold til trening og
fysisik aktivitet. Mappen skal
dokumentere at studenten kan
utforme treningsplaner for ulike
grupper med spesielle behov samt
argumentere faglig for innholdet i
planene.
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S&C for ulike idretter

KUNNSKAP
Studenten skal:
- ha kunnskap om metoder for å gjennomføre arbeidskravsanalyser i den enkelte idrett/aktivitet.
- ha kunnskap om arbeidskravene til ulike roller i idretter/aktiviteter
- ha bred kunnskap om avgrensede temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder
som inngår i en arbeidskravsanalyse
- lære seg å utvikle effektive treningsprogrammer for utvalgte idretter og aktiviteter
- forstå etiske utfordringer involvert i fagets forskning, formidling og praksis
FERDIGHETER
Studenten skal:
- kunne analysere arbeidskravene til ulike idretter og aktiviteter, og koble disse til tekniske og taktiske
krav.
- kunne sammenholde disse med kapasiteten til den enkelte utøver, og prioritere hva utøveren
fortrinnsvis bør prioritere treningsmessig
- kunne analysere hvor i den treningsmessige utviklingen en utøver befinner seg og sammenholde dette
med arbeidskravene
- delta aktivt i utforming, implementering og dokumentering av trening for utøvere i ulike aktiviteter og
idretter
- kunne reflektere over egen faglig utøvelse i forhold til utøvere på ulike trinn i sin utvikling
- kunne beherske relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer slik at han/hun kan kommunisere med
utøvere og andre trenere i samme posisjon
- vurdere etiske utfordringer i praksisfeltet og justere egen praksis i forhold til dette
- kunne praktisere faget innen dets mest sentrale anvendelsesområder
- kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser
GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal:
- kunne sammenholde det studenten har lært tidligere i utdanningen om treningsprosessen for å lage et
helhetlig treningsprogram
- kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og treningsløsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre på ulikt faglig nivå med bakgrunn innenfor
fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av fagområdet
- kjenne til eventuell nytenkning og innovasjonsprosesser
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Ansikt-til-ansikt og
praktisk trening
\\
Forelesning og
praktiske analyser

Mappe som
beskriver alle
treningsøkter og
resultater
sammen med
analystiske
refleksjoner
Omfang: 5000 ord
Karakter: A/F
(100%)

Begrunnelse for hvordan lærings- og
undervisningsformene bidrar til at LUB
oppnå: Emnet har bakgrunn fra
tidligere emner - blant annet "Basisog styrketrening"og "Vektløfting".
Teoriundervisning presenterer blant
annet studentene for hvordan man
kan analysere ulike idretter/aktivteter
(arbeidskravsanalyse), og hvordan
man kan analysere utøvere i forhold til
kapasitet. Praktiske øvelser lar
studenten vurdere utøvere på ulik
alder og nivå, og med bakgrunn i
denne analysen samt den spesifikke
aktivitet man trener for, utforme og
begrunne treningsprogrammene som
lages

Begrunnelse for at vurderingsformene
legger grunnlaget for at studentene
oppnår LUB: Emnet er i hovedsak
praktisk i formen. Vi har derfor valgt
en eksamensform hvor studenten skal
dokumentere evne til analyse og
refleksjon i forhold til valg som gjøres i
forhold til treningsprogrammer, samt
vurderingsevne rundt gjennomføring
og evaluering av disse programmene
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Bachelor-oppgave

KUNNSKAP
Studenten skal:
- ha bred kunnskap om hvordan man går fram for å skrive en bacheloroppgave og finne svar på ulike
problemstillinger
- inneha den nødvendige kunnskap om metodearbeid
- kunne teori og begreper i forhold til å lage vitenskapelige arbeider
- kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid og hvordan det drives
- ha kunnskap om forskningsarbeidets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
- forstå etiske utfordringer involvert i forskningen
FERDIGHETER
Studenten skal:
- kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning- og utviklingsarbeid på praktiske
og/eller teoretiske problemstillinger
- evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap
- vise evne til å treffe begrunnede valg
- kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en
problemstilling
- kunne beherske relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer i forhold til forskning
- evne å analysere tekstlige materiale
- kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser
GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal:
- ha innsikt i relevante og fag- og yrkesetiske problemstillinger om vitenskapelig arbeid
- kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter som gjelder emnet
- beherske de arbeidsformer som gjelder i tråd med etiske krav og retningslinjer
- kunne formidle sentralt fagstoff forskning både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante
uttrykksformer
- kunne utveksle synspunkter og erfaringer om forskning med andre
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Teoriforelesninger i
klasserom, praktiske
demonstrasjoner og
selvstendig arbeid.
\\
Forelesning og
utprøving av praktiske
utprøving i
forhold til fagområde

Oppgaven
innleveres til en
gitt dato og
innlevering av
besvarelsen gjøres
i henhold til
oppgitte
retningslinjer
for Nord
Universitet. Det
gjøres standard
plagiatkontroll i
Ephorus på
oppgaven. Det gis
en
gradert karakter på
oppgaven (A-F).

Begrunnelse for hvordan lærings- og
undervisningsformene bidrar til at LUB
oppnå: Det vil være begrenset med
teoriforelesninger siden studentene
har hatt innføring i aktuell teori
tidligere. Studentene får
grunnleggende innføring i hvordan
man kan søke kunnskap på egen hånd.
Studentene vil med bakgrunn i valgt
problemstilling arbeide selvstendig
under veiledning med å ferdigstille
oppgaven

Begrunnelse for at vurderingsformene
legger grunnlaget for at studentene
oppnår LUB: Vurderingsformen skal
vise at studenten evner å utforme en
relevant problemstilling, og at man
gjennom selvstendig arbeid under
veiledning klarer å svare
tilfredsstillende på problemstillingen
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FERDIGHETER
Studenten skal:
- kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning- og utviklingsarbeid på praktiske
og/eller teoretiske problemstillinger knyttet til treningsplanlegging og restitusjon
- evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap, blant annet ved hjelp av teknologisk utstyr
- vise evne til å treffe begrunnede valg om treningsplaner på kort og lang sikt
- kunne reflektere over egen faglig utøvelse som trener/instruktør og justere denne under veiledning
- kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om treningsplanlegging og restitusjon og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling
- kunne beherske relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer slik at det forstås av ulike grupper og
utøvere
- vurdere etiske utfordringer i praksisfeltet og justere egen praksis i forhold til dette
- kunne praktisere faget innen dets mest sentrale anvendelsesområder
- evne å analysere tekstlige materiale fra emnets vanligste kilder
- kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser både muntlig og skriftlig

og Restitusjon

Treningsplanlegging

KUNNSKAP
Studenten skal:
- ha bred kunnskap om avgrensede temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder
som inngår i emnet
- inneha den nødvendige faktakunnskap som gjelder området og kjenne til ulike begreper som er viktige
for fagområdet
- kunne identifisere ulike av de vanligste teorier og treningsmetoder innen emnet
- kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid i emnet, og hvordan man kan gjennomføre kvalitetssikring av
treningsplanlegging
- ha kunnskap om viktige forhold rundt begrepet restitusjon
- vite hvilke tiltak som kan påvirke restitusjonsforløpet
- ha kunnskap om emnets historie, tradisjoner, egenart og plass/betydning for utøvere på alle nivåer
- forstå etiske utfordringer involvert i fagets forskning, formidling og praksis

GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal:
- ha innsikt i relevante og fag- og yrkesetiske problemstillinger
- kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter på emnet for ulike grupper og
enkeltutøvere, og kunne gjennomføre planlegging av trening for utøvere på alle nivåer og i ulike idretter
- beherske de arbeidsformer for treningsplanlegging som gjelder i tråd med etiske krav og retningslinjer
- kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og treningsløsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre på ulikt faglig nivå med bakgrunn innenfor
fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god treningspraksis
- kjenne til eventuell nytenkning og innovasjonsprosesser og aktuelt planleggingsverktøy
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Undervisning ”ansikt til
ansikt” og praktisk
utførelse
av treningsplanlegging
\\
Forelesning og
utprøving av praktiske
utprøving i
forhold til fagområde

Skriftlig eksamen 4
timer Karakter: A-F
(50%) Muntlig
eksamen: 30min,
Karakter: A-F (50%)

Begrunnelse for hvordan lærings- og
undervisningsformene bidrar til at LUB
oppnå: Emnet bygger på tidligere
gjennomførte emner, blant annet
"Vekst, bevegelse og langsiktig
treningsplanlegging" og
"Grunnleggende Treningsplanlegging".
Forelesningene bygger videre på disse
emnene og gir studenten dypere
kunnskap spesielt i forhold til
begrepet restitusjon. Den praktiske
utprøvingen lar studenten teste ut og
argumentere faglig for valg som gjøres
rundt treningsplanlegging og ser
spesielt på hvordan man gir de som
trener nødvendig og spesifikk
restitusjon

Begrunnelse for at vurderingsformene
legger grunnlaget for at studentene
oppnår LUB: Skriftlig eksamen skal vise
at studenten har nødvendig teoretisk
kunnskap om emnet og de begreper
som er sentrale. Den muntlig høringen
skal dokumentere evne til å
argumentere og begrunne valg som
gjøres

Advanced Functional Screening og Biomekanikk
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KUNNSKAP
Studenten skal:
- ha kunnskap om historien til funksjonell screening, tradisjoner, egenart og plass/betydning for trenere
og utøvere
- ha kunnskap om hvordan biomekanikk kan brukes for å analysere bevegelser og ulike former for fysisk
aktivitet
- få innføring i begrunnelsen for hvorfor funksjonell screening er sentralt
- ha bred kunnskap om avgrensede temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder
som inngår i funksjonell screening og biomekaniske analyser
- ha kunnskap om årsakene til funksjon, dysfunksjon og kompensasjon basert på konseptet om
grunnleggende bevegelsesmønstre og biomekaniske analyser av disse
- forstå etiske utfordringer involvert i fagets forskning, formidling og praksis
FERDIGHETER
Studenten skal:
- kunne forstå prinsippene og konseptene rundt funksjonell screening og biomekanikk
- evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap, blant annet ved hjelp av teknologisk utstyr
- vise evne til å treffe begrunnede valg om langsiktig trening og vurdering av utvikling
- kunne reflektere over egen faglig utøvelse i forhold til utøvere på ulike trinn i sin utvikling
- kunne beherske relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer slik at studenten kan utføre funksjonell
screening og biomekaniske analyser på enkeltutøvere og større grupper med utøvere
- med hjelp av funksjonell screening og biomekaniske analyser kunne finne, vurdere og henvise til
øvelser som kan hjelpe til å korrigere uønsket utførelse av øvelser
- kunne vise en oppmerksomhet mot implikasjonene av kompensasjon i utførelsen av ulike bevegelser
for utøvere på ulik alder og nivå vurdere etiske utfordringer i praksisfeltet og justere egen praksis i
forhold til dette
- kunne praktisere faget innen dets mest sentrale anvendelsesområder - evne å analysere tekstlige
materiale fra emnets vanligste kilder
- kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser
GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal:
- ha innsikt i relevante og fag- og yrkesetiske problemstillinger omkring funksjonell screening
- kunne planlegge og gjennomføre funksjonell screening og biomekaniske analyser for enkeltutøvere og
grupper av utøvere
- beherske de arbeidsformer for funksjonell screening og biomekanikk som gjelder i tråd med etiske krav
og retningslinjer
- kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og treningsløsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre på ulikt faglig nivå med bakgrunn innenfor
fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god treningspraksis
- kjenne til eventuell nytenkning og innovasjonsprosesser og aktuelt treningsutstyr
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Ansikt-til-ansikt og
praktisk egenerfaring
\\
Forelesning og
utprøving av praktiske
utprøving i
forhold til fagområde

Mappe av utførte
screeninger,
analyser og utførte
korreksjoner av
bevegelser
3000 ord
70%
Skriftlig skoleeksamen (2timer)
30%

Begrunnelse for hvordan lærings- og
undervisningsformene bidrar til at LUB
oppnås: Studentene har tidligere
gjennomgått flere emner som gir
grunnleggende kunnskap om temaet.
Det vil bli gitt forelesninger hvor man
går noe dypere inn i fagområdet.
Emnet har i stor grad en praktisk
innretning og studentene får
anledning til å gjennomføre praktiske
prosjekter som gir muligheter for å
tilegne seg de ferdigheter som inngår i
emnet.

Begrunnelse for at vurderingsformene
legger grunnlaget for at studentene
oppnår LUB: Skriftlig skoleeksamen
skal dokumentere nødvendig
kunnskap om emnet. Den delen av
vurderingen som inneholder
gjennomføringen av
analyser/screening og
bevegelsesanalyse (mappe) tillegges
70% av totalkarakteren siden denne
delen tillegges ekstra stor vekt i emnet
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Fagmiljøet legger til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen

Figur 1: Modellen for Nord universitets kvalitetssystem, som vil være sentral for å sikre at studentene kan
ta en aktiv rolle i læringsprosessen og bidra til å sikre optimal kvalitet av studieprogrammet bachelor i
trening.
Faggruppen har fokus på at studentene ved bachelor i trening skal:
1. Delta aktivt i læringsprosessene.
2. Delta aktivt i de råd og utvalg der studentdemokratiet er representert.
3. Delta aktivt i evalueringer, bidra med innspill til forbedringer, samt utvikling av kvalitetskulturen.
4. Melde ifra dersom de opplever forhold som hemmer læring og faglig utvikling.
Studieplanen og emneplanene er tidligere beskrevet i tabell 7 når det gjelder læringsutbytte,
undervisningsformer og vurderingsformer. Både studieplanen og de 18 forskjellige emneplanene er i sin
helhet også vedlagt akkrediteringssøknaden. Som det vil framgå av planene er det en forutsetning at
studentene skal ta aktivt i alle deler av læringsprosessen. Studiet har som et bærende element at studentene
skal lære seg og anvende forskningsbasert teori og faglig kunnskap på ulike problemstillinger som oppstår I
de praktiske situasjonene de møter gjennom studiet. Dette skal gjøre studentene kvalifiserte til å håndtere
ulike treningsrelaterte oppgaver i arbeidslivet med en faglig begrunnelse. Dette måten å arbeide på er brukt
gjennomgående i studiet. Studentene får en teoretisk innføring i et emne og skal i etterkant av denne prøve
ut og diskutere dette i en praktisk setting – enten i form av egentrening, gruppearbeid med andre studenter,
eller i form av trenerarbeid med eksterne. Studentene vil også i denne prosessen diskutere og samhandle
enten med andre studenter, fagansatte, eller de trenere og utøvere som de møter i praktisk trening.
Både praktisk trening og de diskusjoner som oppstår rundt treningsprosessen legger til rette at studentene
vil ha en svært aktiv rolle i læringsprosessen. I arbeidslivet som trener og instruktør vil man ikke få presentert
alle svar, og det er derfor viktig at man vet hvordan man skal orientere seg I landskapet av informasjon, og
kritisk anvende kunnskapen for å finne tilpassede løsninger på utfordringene. Studentene vil erfare hvordan
de i praksis kan presentere og diskutere seg fram til løsninger i samarbeid med andre. Denne tilnærmingen
til trening finner man også igjen i vurderingsformene i de forskjellige emnene. Studentene vil møte de
tradisjonelle evalueringsformene med skriftlige skoleeksamener. Samtidig vil det være andre
evalueringsformer hvor studentene for eksempel via mappe-innleveringer vil kunne få dokumentere
hvordan de i praksis har arbeidet for å løse ulike problemstillinger og utfordringer de har møtt. De vil også i
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forbindelse med bacheloroppgaven få anledning til å vise hvordan de vil gå fram for å finne svar på en
problemstilling de selv har valgt.
Studentene vil ha mulighet til å inngå i en rekke råd og utvalg hvor saker som angår utdanningskvalitet blir
behandlet og vedtatt:
• Styret
• Læringsmiljøutvalget
• Utdanningsutvalget
• Fakultetsvise utdanningsutvalg
• Internasjonalt utvalg
• Tillitsvalgte/kullkontakter
• Studentorganisasjonene/studentpolitikken
Det vil gjennomføres evalueringer med studentene med fokus på utdanningskvalitet:
• Midtveis- og sluttevalueringer av emner
• Studieprogramevalueringer
• Studiebarometeret
Studentene har også mulighet for å gi tilbakemelding gjennom andre kanaler, som i dialogmøter, ved
formelle henvendelser/kontorbesøk/epost, eller via formelle henvendelser (klager).

Det er også viktig å vise hvor studentene kan finne informasjon om hva universitetet har gjort med
resultatene fra evalueringene/undersøkelsene studentene har deltatt i:
• Protokoller fra styret, utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget
• Protokoller fra fakultetsvise utdanningsutvalg
• Fakultetsvise kvalitetsrapporter
• Årlig kvalitetsrapport til styret
• Institusjonens årsrapport til Kunnskapsdepartementet
• Tilbakemelding fra emneansvarlig om siste evaluering
• «Informasjonskilder» i kvalitetssystemet

(2.6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid
og faglig utviklingsarbeid.
Fagmiljøet er involvert i forskningsprosjekter og utviklingsarbeid som er sammenfallende med mange av
temaene som inngår i Bachelor i trening, og spesielt i forhold til det som er definert som sentrale områder i
utdanningen. Dette er illustrert i tabellen under. Fagstabens egen forskning blir også presentert for
studentene der det naturlig hører hjemme i studieprogrammet, og studentene vil også i den praktiske delen
av undervisningen få anledning til å prøve ut den samme teknologien som er benyttet av fagansatte i
innsamlingen av data. I 2018 er det ansatt to fagpersoner ved avdelingen som dekker sentrale deler av
studieprogrammet gjennom at stillingene ble utlyst rettet mot denne bacheloren. Fagmiljøet har også et
forskningsnettverk internasjonalt – blant annet har en i fagstaben hatt forskningsproduksjon i samarbeide
med USW.
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Fagmiljøet ved Nord Universitet har 3 forskningsgrupper som til sammen dekker studieprogrammet, og det
er i 2018 tilsatt to nye stipendiater på fagfeltet. Sammen med stipendiater som allerede er i utdanningsløp
sikrer man gjennom dette en betydelig forskningsaktivitet innen sentrale emner i studieprogrammet.
Gjesteforelesere med spisskompetanse innen relevante fagemner inviteres inn for å forelesere og til faglige
seminarer for å presentere forsknings- og utviklingsarbeid. Faggruppen ved Nord Universitet har gjennom
kontakter og formelle utvekslingsavtaler med USW og LIT/Setanta muligheter til å reise ut, og vi vil også
kunne hente inn flere av verdens ledende fagpersoner innen strength and conditioning. Det er også mulig
for studenter å gjennomføre utveksling gjennom disse avtalene. Studentene vil også kunne delta praktisk i
pågående forskningsprosjekter innen ulike emner ved studiet, og i gjennomføring av bacheloroppgaven vil
studentene få erfaring med å gjennomføre egne prosjekter.
Utover dette, er det pr i dag tilknyttet fem stipendiater til faggruppen. Hvorav to av disse forsker innenfor
fagområdet trening. Det skal utlyses ytterligere et stipendiat (internasjonal utlysning), tilknyttet fagområdet
trening i løpet av høsten 2018 (utlysningstekst ble godkjent av TUF 28.08.2018). Samt ytterligere en
stipendiat forventes utlyst i løpet av høsten 2018 (utlysningstekst skal inn i TUF i septembermøtet), med et
fagområde som er delvis relevant for trening.

Tabell 10 : Sentrale emner og utvalgte forsknings- og utviklingspublikasjoner

Sentralt
Emne

Forfatter(
e)

Artikkel

Journal

Grunnleggende
Sport Coaching
1. studieår

Rune Høigård
Stein Rodahl

Shared mental models, role
ambiguity, team identification
and social loafing in elite
sports groups: A mediation
analysis.
Mental toughness in elite and
sub-elite female soccer
players.

Sport & Exercise Psychology Review
2017

Are there differences in
motives between participants
in individual sports compared
to team sports?
Childhood football play and
practice in relation to selfregulation and national team
selection; a study of
Norwegian elite youth players

LASE Journal of Sport Science. 2014

The effects of grip width on
sticking region in bench
press.. Journal of Sports
Sciences 2015

Journal of Sport Sciencis 2015

Line Dverset
Danielsen
Stein Rodahl
Rune Høigård
Arne Martin
Jakobsen

Basis og
styrketrening
1. studieår

Martin Kjeøen
Erikstad Rune
Høigaard
Bjørn Tore
Johansen
NgiangaBakwin
Kandala og
Tommy
Haugen
Olav Gomo
Roland van
den Tillar
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International Journal of Applied
Sports Sciences 2017

Journal of Sports Sciences
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Roland van
den Tillar

Trening av
utholdenhet og
hurtighet
1.studieår

Terje Dalen

Roland van
den Tillar

Funksjonell
Screening og
Biomekanikk
1.

Håvard Lorås

Studieår

Tore Kristian
Aune
Sport Coaching
og Trening
2. studieår

Pål Arild
Lagestad

Rune Høigård
Stein Rodahl

Arne Martin
Jakobsen,
Kalle Pulli,
Ingrid Balsnes
Pulli
Arne Martin
Jakobsen,
Elisabeth
Evjen
Arne Martin
Jakobsen,
Anne Mari
Elbe
Martin Kjeøen
Erikstad Luc J.
Martin
Tommy
Haugen og
Rune Høigaard

Comparison of shuttle and
straight repeated-sprint
ability tests and their
relationship to
anthropometrics and the
explosive muscular
performance of the lower
limb in elite handball players..
Acceleration and sprint
profiles of a professional elite
football team in match play.

Journal of Sports Medicine and
Physical Fitness 2015

Relationships between the YoYo intermittent recovery test
and anaerobic performance
tests in adolescent handball
players
When Is a Test Score Fair for
the Individual Who Is Being
Tested? Effects of Different
Scoring Procedures across
Multiple Attempts When

Journal of Human Kinetics 2015

Testing a Motor Skill Task.
Bilateral asymmetry in upper
extremities is More
pronounced in distal
compared to proximal joints.
Differences in coaching
feedback between coaches of
junior elite soccer players and
junior amateur soccer
players.
Shared mental models, role
ambiguity, team identification
and social loafing in elite
sports groups: A mediation
analysis.
Motivasjon for
tindeveilederyrket. Hva skjer
med motivasjonen når vi gjør
hobbyen om til yrke?
Gender differences in motives
for participation in sports and
exercise among Norwegian
adolescents
A Cross-cultural comparison
of fitness center members'
motivation for training in
Norway and India
Group cohesion, needs
satisfaction, and selfregulated learning: A one-year
prospective study of elite
youth soccer players'
perceptions of their club team
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European Journal of Sport Science
2015

Frontiers in Psychology 2017

Journal of motor behavior 2016

Journal of Physical Education and
Sport 2017

Sport
& Exercise Psychology Review 2017

Ute.Frilluftsliv, pedagogiske,
historiske og pedagogiske perspektiv.
2016. Vitenskapelig antologi.

Baltic Journal of Health and Physical
Activity 2018

International Journal of Research In
Social Sciences 2015

Psychology of Sport And Exercise
2018
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Fitness testing
og Coaching
Technology
2. studieår

Grunnleggende
Treningsplanleg
ging
2. studieår

Tilpasset
trening
3.studieår

Terje Dalen

Player load, acceleration, and
deceleration during forty-five
competitive matches of elite
soccer.

Håvard Lorås

Assessment of motor
competence across the lifespan: Aspects of reliability and
validity of a new test battery
An Inverse Relative Age Effect
in Male Alpine Skiers at the
Absolute Top Level.

Aune, Tore
Kristian; Lorås,
Håvard

Frontiers in Psychology 2017

Lagestad, Pål
Arild;
Sørensen,
Arne

Longitudinal changes in sports
enjoyment among
adolescents.

Journal of Physical Education and
Sport 2018

Håvard Lorås

Comparison of postural
control in participants with
chronic fatigue syndrome and
fibromyalgia syndrome.
Treadmill Training or
Progressive Strength Training
to Improve Walking in People
with Multiple
Sclerosis? A Randomized Paral
lel Group Trial.
Physical characteristics and
abilities of junior elite male
and female handball players.

Physiotherapy 2015

Acceleration and sprint
profiles of a professional elite
football team in match play
Gamespeed (cd)

European Journal of Sport
Science 2017

Håvard Lorås

Strength and
Conditioning
for ulike
idretter
3.studieår

Journal of Strength and Conditioning
Research 2016

Jørgen
Ingebrigtsen
Ian Jeffreys
Stein Rodahl
Terje Dalen
Jeffreys, I.,
Rodahl, S. &
Ingebrigtsen

Treningsplanleg
ging og
restitusjon
3.studieår

Roland van
den Tillar

Advanced
Functional
screening og
Biomekanikk
3.studieår

Håvard Lorås

The effect of fatigue and
duration knowledge of
exercise on kicking
performance in soccer
players.
Assessment of motor
competence across the lifespan: Aspects of reliability and
validity of a new test battery
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Physiotherapy Research
International 2016

The Journal of Strength and
conditioning Research. 27-2: Page
302-309

ISBN 978-82-998542-1-4. Universitet
i Nordland & University of
Glamorgen
Journal of Sport and Health
Science 2016
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(2.7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå,
omfang og egenart.
FLU mener at følgende faktorer bidrar til en betydelig forhøyning av graden av internasjonalisering ved
fakultetet:
 Semesterpakke: På vårsemesteret i det andre året tilbys alle studiepoenggivende emner på engelsk.
Følgelig former disse emnene til sammen en semesterpakke som FLU og Nord kan tilby innreisende
internasjonale studenter. I dag mangler FLU et slikt tilbud på våren.
 Internasjonalisering hjemme: Det nære samarbeidet med internasjonale partnere vil bidra til
internasjonalisering hjemme grunnet den nære kontakten ansatte vil få med disse miljøene.
 Tilgang til større nettverk: Gjennom samarbeidet med Limerick Institute of Technonolgy, Setanta
College og University of South Wales vil det idrettsfaglige miljøet ved Nord Universitet få tilgang til
et større internasjonalt nettverk og internasjonalt forskningsmiljø. Miljøet vil også få flere kontakter
inn mot en rekke profilerte europeiske toppidrettsmiljøer.
 Internasjonal profilering av Nord Universitet, FLU og Idrett: Grunnet studiets unike profil forventes
programmet å få en stor synlighet i Norden og et betydelig antall nordiske søkere. Følgelig bidrar
studiet til en større internasjonal synlighet og profilering av Nord Universitet.
I forhold til å muliggjøre større tilfang av internasjonale studenter, vil det undervises på engelsk i 4 semester,
hvor da alle engelskspråklige studenter kan søke opptak til dersom de fyller kravene. FLU og Nord har et
stort antall institusjonsavtaler om utveksling og er også medlem i utvekslingsprogram som for eksempel
UArctic, north2north og Erasmus+. Studenter som kommer til Nord studiested Bodø innenfor et av
programmene vil kunne søke opptak til semesteret eller til et av emnene som tilbys på våren. De innreisende
studentene mottar den støtte som inngår i den avtalen som hun/han deltar i.
Det internasjonale semesteret er faglig relevant primært for innreisende idrettsstudenter.
For studenter ved Nord vil det være mulig å ta emner ved University of South Wales (Storbritannia) samt
ved Limerick Institute of Technology (Irland) ettersom de er identisk med emnene i studieplanen som FLU
tilbyr – men som vil innebære en internasjonal vinkling dersom de tas i respektive land.
Det internasjonale semesteret vil bli markedsført og presentert i både materiell og på institusjonens
nettsider.
Samarbeid med utdanningsinstitusjoner
Programmet et utviklet i nært samarbeide med Limerick Institute og Technology (LIT) og deres fagansvarlige
partner Setanta College, og University of South Wales (USW). Begge disse institusjonene har tilsvarende
utdanninger som den som skal tilbys ved Nord Universitet. Fagansatte og administrativt ansatte ved Nord
Universitet har allerede flere ganger vært på besøk ved disse institusjonene og har etablert samarbeid på
ulike områder. Det har vært ansatte fra USW og LIT ved Nord Universitet og hatt forelesninger for studenter
på de eksiterende utdanningene. Det har også vært ansatte fra USW og LIT som har besøkt lokale
idrettsklubber i området rundt Nord Universitet. Fagseksjonen har gjennom dette fått innsikt i hvordan
denne typen utdanninger drives og hvordan samarbeidet med lokal idrett kan gjennomføres. Ved etablering
av Bachelor i Trening vil denne typen samarbeid bli utvidet og systematisert. Vi er i dialog med blant annet
University of South Wales (USW). USW og LIT/Setanta har et utstrakt nettverk av fagfolk globalt og det er
naturlig at Nord Universitet tar sikte på å bli en aktiv del av dette nettverket – blant annet ved bruk av
gjesteforelesere fra internasjonale partnere.
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Studiet legger opp til utstrakt bruk av internasjonal litteratur. Tilfanget av relevant og faglig tilfredsstillende
litteratur på norsk er mangelfull, og vi har derfor satt opp en forholdsvis stor andel utenlandsk litteratur i
pensumlistene. Dette er også forsøkt å harmoniseres med LIT/USW slik at vi i en viss utstrekning skal benytte
sammenfallende litteratur. Dette gjør utveksling og samarbeide lettere både for studenter og for
fagpersoner.
Våre partnere gjennomfører også jevnlige konferanser og faglige seminarer. Vi tar sikte på å delta på disse,
og vi har også innledet samtaler om å kunne denne typen seminarer ved Nord Universitet.

Etter at studenten har fullført og bestått programmet kan hun/han melde seg opp til eksamen som
arrangeres av National Strength and Conditioning Association (NSCA). Denne må tas separat. Denne
sertifiseringen har bred internasjonal anerkjennelse og kunne være fordelaktig dersom våre kandidater
ønsker å arbeide internasjonalt som trener.
FLUs partnerskap med dette internasjonale nettverk av profesjonelle utøvere og akademikere sikrer at
emnene som tilbys i programmet alltid er oppdatert ifølge utviklingen innenfor forskningen innenfor
fagområdet slik at disse reflekterer de nyeste konseptene og metodene.
Samarbeidet med våre internasjonale partnere vil sikre at våre fagansatte får tilgang til kunnskap og
erfaringer som er gjort ved disse institusjonene og bidra til at studiet allerede fra starten av kan tilby
undervisning av høyt faglig nivå. Våre studenter vil gjennom utvekslingsavtaler med institusjonene også
kunne dra nytte av dette samarbeidet. For eksempel vil det være mulig for våre studenter og fagansatte å
delta på seminarer og kurs med internasjonalt anerkjente trenere innen fagfeltet, og vi har som nevnt
allerede startet samtaler om eventuelt å gjennomføre dette typen arrangement ved Nord Universitet.
I forhold til fagområdet trening, samarbeides det med Mittuniversitet i Sverige og NTNU, om et felles eierskap
til NVC konferansen. Som etter planen skal arrangeres ved Nord universitet våren 2019
(https://epi7.miun.se/nvc-conference2017).

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



Semester i utlandet: I studiets andres år: det er mulig å dra på utveksling til Limerick Institute of
Technonolgy (Irland) eller til University of South Wales (Storbritannia). Dersom en student ønsker å
dra på utveksling til en annen institusjon kan hun/han søke om forhåndsgodkjenning av emner.

Etter at FLU ble et nytt fakultet er Enhet for internasjonalisering sammen med FLU administrasjon og fag, i
gang med en gjennomgang av tidligere avtaler innenfor Idrett for å se på hvilke avtaler som fortsatt er
gyldige og hvilke ikke samt hvilke fakultetet skal gå videre med. Disse består (bl.a.) av:
Portugal: Universidade da Beira Interior
Slovenia: University of Ljubljana og University of Maribor Slovakia: University of Nitra
Disse avtalene er spesifikt innenfor Idrett. I tillegg er FLU og Nord del i programmet north2north der
studentene kan velge mellom titalls universiteter og høyskoler i
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Russland, Finland, Sverige, Danmark, Færøyene, Island, Canada og USA. De fleste av disse tilbyr
studiemuligheter innenfor idrett.
Programmet har en internasjonal karakter og forventes følgelig til å bidra til internasjonalisering hjemme.
Dersom en student ønsker å dra på utveksling til en annen institusjon kan hun/han søke om
forhåndsgodkjenning av emner.
Grunnet fagområdets store ekspansjon i det europeiske utdanningsmarkedet er det naturlig å forvente et
stort internasjonalt interesse for nye utvekslingsavtaler.

(2.9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og praksissted.
Studiet har ikke obligatorisk praksis. Siden praktisk trenerarbeid er en del av studiet er det skrevet avtaler
med idrettslag og treningssenter. Disse avtalene gir Nord mulighet til at studentene kan praktisere
trenerarbeid. Dette er beskrevet nærmere under punkt 2.4 (s.22).
Tabell 11: Vedlegg til krav til studietilbudet
:
Marker med «Ikke relevant» dersom et
vedlegg ikke er aktuelt for studiet
Studieplan
Emneplaner
Strategi og handlingsplan
Avtaler om internasjonalisering
Avtaler om studentutveksling (juridisk
bindende)
Leieavtaler og andre avtaler dersom
institusjonen tar i bruk infrastruktur
eksternt
Signert(e) utplasseringsavtaler(r)
For nettstudier (kun nettstudium eller i
kombinasjon med stedbasert studium)
kommer i tillegg:
Studieplan for nettstudiet (hvis relevant)
Prosedyre for opplæring i nettstudier for
studenter og lærere
Dokumentasjon av læringsplattform for
nettstudentene
Dokumentasjon av nett-/faglærernes
rutiner for oppfølging av nettstudenter
(som responstid osv.)

Vedlegg nr.

Vedlegg 1
Vedlegg 1
Ikke relevant
Vedlegg 4
Vedlegg 4
Vedlegg 7 (venter på styrkeromavtale)
Vedlegget orienterer om prosessen.
Vedlegg 3
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.
(Studietilsynsforskriften § 2-3)
(3.1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og
studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som dekker de fag og
emner som inngår i studietilbudet.
Fagmiljøets størrelse i forhold til antall studenter
Bachelor i trening, tar opp 30 studenter hvert år. I tillegg tas det opp 30 studenter ved årsstudium personlig
trener. 1.året av bachelor i trening, er identisk med årsstudium personlig trener. Det forventes at en del av
studentene ved årstudium personlig trener, vil søke opptak på 2. året av bachelor i trening. Derfor forventes
det at det vil være fylt opp med 30 studenter ved oppstart av 2. året i bachelor i trening, selv med noe frafall
av studenter i 1. året bachelor i trening. Det vil vanligvis være noe frafall i løpet av 2. året. Men sannsynligvis
ca 25 studenter i 3. året. Når alle år er i løp (høsten 2021) beregnes det å være ca 110-115 studenter.
Totalt er det i beregnet at totalt 7,9 årsverk vil være knyttet til studieprogrammet, inkludert både
undervisning, veiledning og forskningstid. Hvorav 3,07 årsverk vil være knyttet opp mot forskning. Dermed
gjenstår 4,93 årsverk til undervisning, veiledningsoppgaver, sensur, koordinering, emneansvar og
studieprogramansvar relatert til bachelor i trening og årsstudium personlig trener. 4,93 årsverk gir
(4,93*1687 timer = 8316,9 timer) i overkant av 8000 arbeidstimer totalt. Sett ut fra gjeldene
arbeidstidsprinsipper og gjeldende måte for ressursberegning, innberegnet antall studenter,
gruppedelingsressurser og veiledningsressurser, beregnes det en samlet ressurs på ca 3200 timer til å dekke
all undervisning, emneansvar, sensur og koordinering for 1.året av bachelor i idrett og årsstudium personlig
trener, ca 1900 timer til 2. året av bachelor i idrett og ca 1900 timer til 3. året av bachelor idrett. I tillegg vil
studieprogramansvar tilsvare 240 timer (40 timer pr semester i følge arbeidstidsprinsippene til FLU). Totalt
gir dette en estimert ressursbruk på ca 7240 timer. Dette viser at fagmiljøet ressursmessig, skal være av en
tilstrekkelig størrelse, til å kunne dekke nødvendige ressurser til studieprogramansvar, emneansvar, sensur,
undervisning og veiledning.
Kompetansemessig stabilitet og sammensetning
Fagmiljøet har vært stabilt over mange år. Høsten 2018 ble det rekruttert tre nye ansatte, som alle vil være
involvert i dette studieprogrammet. Dette er Håvard Lorås, Olav Gomo og Martin Erikstad. De resterende
faglige ansatte, har alle vært tilknyttet fagmiljøet i minimum 5 år. Så fagmiljøet må betegnes som
kompetansemessig stabilt over tid. Tabell 8 viser en oversikt over ansatte som bidrar inn i programmet.
Tabellen viser litt kort oppsummering over alle faste ansatte som bidrar inn i studieprogrammet. Med
oversikt over stilling, kontorsted, årsverk inn mot studieprogrammet, emneansvar, antall år med ekstern
praksiserfaring, hvilke andre studieprogram de underviser i. Samt litt om undervisning-/veiledningsområde
og erfaringsbakgrunn.
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Tabell 12. Oversikt over ansatt, med stillingskategori, stillingsstørrelse og kontorsted for hele faggruppen.
1

2
Ansatte som
bidrar faglig
(kontorsted)

3
Stillingsbetegnelse

1

Ansettels
es-

Stein
Rodahl

dosent

Førstelektor

9
Emneansvar Undervisnings- /veilednings- område i studiet

forhold
2

Arne Martin
Jakobsen
(Bodø)

8
Årsverk i
andre
studier

fast

fast

oppgi
studium og
inst.4
0,2 (friluftliv)

Nei

Emneansvarlig: Tilpasset trening; Grunnleggende sport coaching; vitenskapsteori og forskningsmetode i trening og
idrett
Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Arne Martin skal undervise i coaching/treningsledelse (har mye
undervisning, veiledning og forskningskompetanse innen området. Samt betydelig praktisk erfaring innen området
utenfor akademia), idrettspsykologi (har lang erfaring med undervisning, veiledning, samt forskningskompetanse innen
området), vitenskapsteori, forskningsmetode og veiledning bacheloroppgave (betydelig erfaring med disse områdene,
er dosent med doktorgrad, så mye erfaring i relasjon til forskning og veiledning av forskning)
Emneansvarlig:
Treningsplanlegging og restitusjon; Trening av utholdenhet og hurtighet; Basis- og styrketrening; Planning and
managing S&C programs; trening for ulike idretter; Fitness testing and coaching technology; Bacheloroppgave

(Bodø)

Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Stein skal i hovedsak undervise i emner hvor han har emneansvar, samt
involvert i emner med praktisk undervisning og opp mot praksis. Vil undervise i anatomi og fysiologi, styrketrening,
spensttrening, hurtighetstrening, akselerasjonstrening, utholdenhetstrening, idrettsskader, rehabilitering av skader
både idrettsskader og andre skader (som inngår i mange emner) samt vil ha bachelorveiledning

Dagmar
Dahl
(Bodø)

Førsteamanuensis

fast

Nei

(har relevant utdanning, mye etterutdanning relatert til områdene han skal undervise i. Svært omfattende
trenererfaring fra friidrett og som fysisk trener i fotball og håndball). Har mye veiledningerfaring både i relasjon til
masteroppgaver og bacheloroppgaver)
Emneansvarlig: Sport nutrition: helse, idrettskader og rehabilitering;
Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Dagmar vil ha hovedansvar for undervisning i emnet Sport nutrition og
hovedansvar for emnet bacheloroppgave. Hun vil også være involvert med emnet tilpasset trening, trening for ulike
idretter, vitenskapsteori og forskningsmetode i trening og idrett, sport coaching og trening og bevegelse og langsiktig
treningsutvikling. (Dagmar er førsteamanuesis fra idrettshøgskolen, har særlig erfaring i svømming og fysisk trening opp
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Petur
Sigurdson

Førsteamanuensis

Fast

Nei

Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Petur vil ha hovedansvar for undervisning i emnet avansert funksjonell
screening og biomekanikk. Men vil være involvert i undervisning/veiledning funksjonell screening og biomekanikk,
anatomi og fysiologi, fitness testing and coaching technology, planning and managign S&C programs, vitenskapsteori og
forskningsmetode i trening og idrett og bacheloroppgave (Petur har doktorgrad innenfor biomekanikk, har undervist i
en årrekke innenfor områdende beskrevet ovenfor. Har også mange års praktisk som fysisk trener i idretten)

(Bodø)

Line
Danielsen

Stipendiat

Midler
tidlig

Stipendiat
Ikke emneansvar
innen coaching

0,8 (UiA)

Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Line vil ha hovedansvar for undervisning i Fitness testing and coaching
technology. Hun vil også være involvert i emnene, grunnleggende sport coaching, sport coaching og trening, trening for
ulike idretter, vitenskapsteori og forskningsmetode i trening og idrett og bacheloroppgave. (Line er stipendiat innenfor
coaching, hun har undervist i både treningsledelse og coaching. Har vært fotballspiller på høyt nasjonalt nivå gjennom
mange år, samt flere års praktisk erfaring som fotballtrener)
Ikke emneansvar

nei

Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Rune er professor II, han vil i hovedsak være involvert i planlegging og
noe gjennomføring av undervisning, innenfor emner relatert til coaching (Grunnleggende sport coaching, sport coaching
og trening, ftitness testing and coaching technology), samt vitenskapsteori og forskningsmetode i trening og idrett.
(Rune har omfattende erfaring innen spesielt coaching og idrettsspsykologi. Mye forskningserfaring relatert til
fagområdet, samt veiledningserfaring av både bachelor, master og Ph.d. studenter innenfor området som er relevant
for emnene innen coaching ved bachelor i trening).
Emneansvarlig: Vekst bevegelse og langsiktig treningsutvikling; vekt- og motstandstrening,

(Bodø)

Rune
Høigård

Professor II

Midler
tidlig

(Bodø)

Olav Melhus
Gomo

Universitetslektor

Fast

(Bodø)

Kalle Pulli
(Bodø)

mot svømming, har også publisert forskning opp mot svømming og trening opp mot svømming, har mye kompetanse
opp mot samfunnsvitenskaplige emner innen idrett, både i relasjon til undervisning og forskningsarbeid)
Emneansvarlig: Funksjonell screening og biomekanikk; Anatomi og fysiologi

Universitetslektor

Fast

0,4 FRI 0,5
permisjon

Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Olav skal i hovedsak undervise i emner hvor han har emneansvar, samt
er involvert i emner med praktisk undervisning og opp mot praksis. Dette vil være Anatomi og fysiologi; trening av
utholdenhet og styrke; vekst bevegelse og langsiktig treningsutvikling; helse idrettsskader og rehablititering; fitness
testing and coaching technology; tilpasset trening; trening for ulike idretter; treningsplanlegging og restitusjon og
avanasert funksjonell screening og biomekanikk. (Olav har gjennom flere år undervist og veiledet innen idrett. Har
praktisk erfaring som personlig trener og leder av treningssenter, samt at han har vært trener innenfor styrkeløfft på
høyt nasjonalt nivå, har også vært utøver i styrkeløft på høyt nasjonalt nivå)
Ikke emneansvar
Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Kalle vil i utgangspunktet inngå noe i undervisningen i emnet trening for
ulike idretter. (Kalle har omfattende erfaring med undervisning og veiledning av studenter i praktisk idrett. Han har
trenererfaring fra praktisk idrett, samt har selv vært utøver i friidrett (mangekamp) og bryting på nasjonalt nivå).
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Martin
Erikstad

Førsteamanuenis

Fast

0,1 FRI

(Bodø)

Roland
van
den Tillaar

Professor

fast

0,7
(Master
KRØ,

(Levanger)
Lektorutdann
ing
kroppsøving)

Håvard
Lorås

Førsteamanuensis

Fast

Universitetsl
ektor

Fast

(Levanger)

Knut Lyng
Hansen

(Nesna)

Førsteamanuensis

Fast

Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Martin skal i hovedsak undervise i emner hvor han har emneansvar,
samt innenfor andre emner relatert til coaching (Grunnleggende sport coaching, sport coaching og trening, ftitness
testing and coaching technology), samt vitenskapsteori og forskningsmetode i trening og idrett og bacheloroppgave.
(Martin har undervist i praktisk idrett og coaching, har vært fotballtrener, blant annet som kretstrener i Agder. Ph.d.
innenfor coaching).
Emneansvarlig: Avansert funksjonell screening og biomekanikk
Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Roland vil være involvert i forhold til undervisning i relasjon til
treningsplanlegging, periodisering, trening av styrke, spenst og hurtighet (svært omfattende forskningserfaring innen
trening, biomekanikk og idrett. Han vil være en viktig faglig sparringspartner i relasjon til de fleste emner på studier.
Spesielt opp mot forskning relatert til de ulike læringsutbyttene i studiet. (Roland har publisert over 100 vitenskapelige
forskningsartikler, innen områder som er relevante for utdanningen. Omfattende undervisning og veiledningserfaring
innen treningsplanlegging, periodisering, styrketrening, spensttrening og hurtighet. Omfattende praktisk trenererfaring,
først og fremst innen friidrett og håndball, men også turn, parkour, svømming, volleyball og trening av
funksjonshemmede)
Ikke emneansvar

0,8
(Idrettsvitensk
ap og master Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Håvard vil være involvert i forhold til undervisning i funksjonell
KRØ)
screeening og biomekanikk; vekst, bevegelse og langsiktig treningsutvikling; helse, idrettsskader og rehabilitering;
avansert funksjonell screening og biomekanikk. (Håvard har omfattende undervisningserfaring og forskningserfaring
opp mot bevegelsesvitenskap og fysioterapi, som er veldig relevant opp mot spesielt funksjonell screening, Lorås har
også erfaring som trener i idretten)
0,9
Ikke emneansvar
(Kroppsøving,
friluftsliv)
Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Knut vil være involvert i forhold til undervisning i funksjonell screeening

(Nesna)

Stig
Leirdal

Emneansvarlig: Sport coaching og trening

0,7
(Kroppsøvin
g, friluftsliv
og
sykepleie)

og biomekanikk; vekst, bevegelse og langsiktig treningsutvikling; helse, idrettsskader og rehabilitering; avansert
funksjonell screening og biomekanikk (Knut har erfaring med undervisning innen screening, er utdannet ergoterapeut
og har spesialkompetanse i funksjonell screening, samt skadeforebygging og rehabilitering).
Ikke emneansvar)
Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Stig vil undervise i emnet anatomi og fysiologi og emnet
treningsplanlegging og restitusjon. (Stig har doktorgrad i fysiologi, lang erfaring i relasjon til undervisning og forskning i
fysiologi og anatomi, i tillegg omfattende trenererfaring i utholdenhetsidrett, samt erfaring fra olympiatoppen)
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(3.2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.

Pedagogisk kompetanse
Faggruppen har totalt i overkant av 50 % førstekompetanse, og totalt sett i overkant av 10 %
toppkompetanse. I forhold til den delen av fagmiljøet som i utgangspunktet skal gjennomføre
undervisningen i bachelor trening, har 9 av 14 førstekompetanse. Som beskrevet tidligere i tabell 6,
gjennomføres det mye forskning i fagmiljøet, som er i relasjon til fagområdet.

For å kunne gjøre en objektiv vurdering av utdanningsfaglig kompetanse, er det gjort en gjennomgang av de
ansattes utdanningsfaglige utdanning og utdanningsfaglige erfaring i tabell 9, nedenfor

Tabell 9. Utdanningsfaglig kompetanse
Ansatte som
bidrar faglig
(kontorsted)
Arne Martin
Jakobsen
(Bodø)

Utdanningsfaglig utdanning

Utdanningsfaglig erfaring

Dr. Philos in Education University of
Tromsø 2010

Undervist siden 1987

Organisasjon og ledelse, organisation
studies 30 ects Univ. of Oslo 1988

Pedagogikk grunn- og mellomfag,
Studies in education 90 ects university of
Oslo 1981-83

Stein Rodahl

Vurdering: Omfattende pedagogisk utdanning, samt relevant lederkompetanse. Veldig
lang undervisningserfaring. Vurderes å ha tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse
1980-1985: Candidatus Magisterii,
Undervist videregående skole på 80
Idretthøgskolen, Oslo
tallet. Undervist UH siden 1997.

(Bodø)
1985-1987: Hovedfag idrett,
Idrettshøgskolen, Oslo
2002-2004: Diplomtrenerstudium Idrett,
Høgskolen i Bodø
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Dagmar Dahl
(Bodø)

2006-2007:
Vitenskapsteori
og
metode, PhD kurs
Vurdering Kroppsøvingsfaglig kompetanse, med pedagogikk og fagdidaktikk, sammen
med trenerutdanning og lang undervisningserfaring. Tilstrekkelig utdanningsfaglig
kompetanse.
1989-1999 Lektorutdanning.
Undervist UH siden 2005
Pedagogikk, psykologi,
idrettsvitenskap, nordisk, kroppsøving
2002- 2008 Dr grad Norges
idrettshøgskole
Vurdering: Omfattende utdanningsfaglig kompetanse og erfaring

Petur
Sigurdson

2003 – 2010: University of Georgia,
Department of Kinesiology, USA. PhD,

(Bodø)

Kinesiology with emphasis in Biomechanics.

Undervist grunnskole 2000-2003
Undervist UH siden 2003

1993 – 1997: Bowling Green State
University, Department of Kinesiology,
USA. BSc in Education with emphasis on
physical education, health

Line Danielsen
(Bodø)

education and coaching.
Vurdering: Har en BSc blant annet innen kroppsøving og coaching. Sannsynligvis en
del fagdidaktikk opp mot kroppsøving. Samt noe pedagogikk. Men usikkert på hvor
mye. Sigurdson har lang undervisningserfaring. Vil gjøres en vurdering, om det er
behov for ytterligere utdanning innen UH pedagogikk.
11.2015 ----->
Undervist UH siden august 2014
Doktorgrad i praktisk kunnskap, Nord
Universitet
(Doktorgrad – Idrettsledelse og coaching av
kvinnelige utøvere på
toppnivå, Fakultet for lærerutdanning, kunst
og kulturfag)
(Snittkarakter: Bestått)
08.2011 - 11.2013
Master Idrett, lektor, Universitetet i
Nordland
(Idrettsfag - Høyskole / Universitet,
Hovedfag/Mastergrad)

67

pprinnelig Bachelor i trening og treningsledelse) - 18/03635-3 Akkreditering av nytt program 2018 - Bachelor i trening (opprinnelig Bachelor i trening og treningsledelse) : Vedlegg 3 - Søknad om akkreditering av Bachelor i trening - versjon 21.11.2018

08.2007 - 06.2011 Bachelor i idrett og
faglærer, Universitetet i Nordland
(Idrettsfag - Høyskole / Universitet, Diplom /
Bachelorgrad)

Vurdering: Har en faglærer utdanning fra universitet i Nordland. Denne utdanningen
inneholder 30 studiepoeng pedagogikk og 30 studiepoeng fagdidaktikk innen
kroppsøving og idrettsfag. I tillegg har Line undervist i UH siden 2014. Hun vurderes
til å tilfredsstillende utdanningsfaglig kompetanse.
Rune
Høigård

Embetsstudiet i spesialpedagogikk (Cand.
Paed .Spec) Universitetet i Oslo, 1994

(Bodø)

2. Doctor Rerum Politicrum. (dr. Polit.) Sport
Science, Human Movement Science

Olav Melhus
Gomo

Oppgitt
2006

undervisningserfaring

Programme. NTNU, 2006
Vurdering: Omfattende utdanningsfaglig kompetanse og erfaring
Faglærer med pedagogikk, fagdidaktikk
Undervist i UH siden 2014
og praksis i skolen fra HiNT
Vurdering: Har tilfredstillende utdanningsfaglig kompetanse

(Bodø)

Kalle Pulli

Tindevegleder kvalifisering 2011-2015 90 sp Undervist siden 2003
Yrkesutdanning for

(Bodø)
Tindevegledere Norges Idrettshøgskolen

University of Jyväskylä - Idrett- og
helsevitenskaplig fakultet
1996 - 2003 164 vekttal (finske) Magister
Innholder cum laude i
pedagigikk (PPU) 35 vt

Högskulen i Telemark, avd Bö Friluftslivsfag, kultur- og
naturveiledning
2000 - 2002 40 sp Högskolekandidat
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Vurdering: Har praktisk pedagogisk utdanning fra Finland, i tillegg til lang
undervisningserfaring. Har tilfredsstillende utdanningsfaglig kompetanse.

Martin
Erikstad
(Bodø)

Roland van den
Tillaar

2008-08 - 2011-06 Universitetet i Stavanger Undervist UH siden 2014
- Grad: Bachelor Bachelor i
idrett/kroppsøving Fakultet / avdeling:
Fakultetet for utdanningsvitenskap og
humaniora Stud.poeng / vekttall: 180 Se
vedlegg for innhold og karakterer
Vurdering: Bachelor i idrett og kroppsøving. Kan ikke finne noen emner innen
pedagogikk i utdanningen. Noe fagdidaktikk inn i kroppsøvingsdelen. Må gjennomføre
kurs i UH pedagogikk for å ha tilfredsstillende utdanningsfaglig kompetanse. Blir
prioritert at Erikstad kan gjennomføre dette så snart som mulig.

1990 - 1994: 4-years study in Physical
Education; Academy of Physical Education
Tilburg, Nederland,

Undervist I UH siden 1997

(Levanger)
01.08.90 - 01.07.94
1994 - 1998: 3,5-years study in human
movement science; Human movement
faculty, Vrije Universiteit
Amsterdam, 01.08.94 - 28.01.98
1999 – 2003: 4-years Ph.D. study in human
movement science; Program for Human
Movement Science,
NTNU, Trondheim, Norway, 01.01.9910.06.03
1992: Handball trainer A course, 01.09.92
- 21.12.92
Athletics trainer III (D) course in Norway,
10.09.99 – 17.12.00
Vurdering: Fire år med kroppsøving, betydelig med pedagogikk og fagdidaktikk.
Trenerutdanning på høyt nivå innen håndball og friidrett.

Håvard
Lorås
(Levanger)

Lang undervisningserfaring. Har tilfredsstillende utdanningsfaglig kompetanse.
Gjennomførte i 2015 ett kurs (15
2.1.1 Undervisningserfaring og veiledning
studiepoeng) i høgskolepedagogikk på
daværende Høgskolen i Sør-Trøndelag
Har undervisningserfaring fra tre
(HiST). I tillegg fullført 45 studiepoeng
forskjellige bachelorprogram (idrett- og
i pedagogikk på bachelornivå i
bevegelsesvitenskap, fysioterapi og
perioden 2002-2005.
psykologi) på totalt 14 forskjellige emner.
Dette arbeidet har bestått av/består av
mange ulike pedagogiske arbeidsformer
som forelesninger, praktiske øvinger,
seminar, gruppearbeid, problem-basert
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læring (PBL), ulike skriftlige oppgaver
under veiledning (essay,
semesteroppgaver, etc.). Veiledet
bacheloroppgaver i psykologi 20102011,
og har veiledet 3-4 bacheloroppgaver årlig
i fysioterapi siden 2009.

Knut Lyng
Hansen
(Nesna)

Stig Leirdal
(Nesna)

Vurdering: Tilfredsstillende utdanningsfaglig kompetanse og erfaring
Noe mangelfull CV, men har
undervist i UH, gjennom mange år
Vurdering: Mangler formell utdanningsfaglig kompetanse. Må gjennomføre kurs i
UH pedagogikk for å ha tilfredsstillende utdanningsfaglig kompetanse. Blir
prioritert at Hansen kan gjennomføre dette så snart som mulig.
Lang
utdanning
innen
idrettsvitenskap, psykologi, fysiologi
og
biomekanikk,
Ph.d.
innen
idrettsfysiologi.

Undervist i UH siden 2002

Har 3 vekttall fagdidaktikk. Ingen
pedagogisk utdanning
Vurdering: Mangler formell utdanningsfaglig kompetanse. Må gjennomføre kurs i UH
pedagogikk for å ha tilfredsstillende utdanningsfaglig kompetanse. Blir prioritert at
Leirdal kan gjennomføre dette så snart som mulig.

Når det gjelder utdanningsfaglig kompetanse, ses det at Martin Erikstad, Stig Leirdal og Knut Lyng Hansen
har mangelfull, pedagogisk og fagdidaktisk formell kompetanse innen fagområdet. Leirdal og Hansen, har
imidlertid jobbet med undervisning innen UH sektoren over mange år, så de har relativt mye
utdanningsfaglig erfaring. Disse ansatte må prioriteres i forhold til å styrke sin utdanningsfaglige
kompetanse. Dette er en institusjonell utfordring. Nord universitet har derfor igangsatt et eget arbeid med
utdanningsfaglig kompetanse som inkluderer 1) UH-pedagogisk basiskurs (10 studiepoeng første kurs starter
i slutten av september 2018) 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.
Det er også satt spørsmålstegn vedrørende Petur Sigurdssons utdanningsfaglige kompetanse, da denne er
lite beskrevet i CV, utover at deler av utdanningen hans er innen kroppsøving. Sigurdsson er bedt om å
innsende mer detaljert dokumentasjon, vedrørende sin pedagogiske og fagdidaktiske utdanning, til
faggruppeleder. Før det blir vurdert om også han må prioriteres i forhold til UH-pedagogisk basiskurs.
De øvrige ansatte, vurderes å ha tilfredsstillende relevant utdanningsfaglig kompetanse.
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Digital kompetanse
Når det gjelder digital og teknologisk kompetanse så har fagmiljøet både ved Nord Universitet og våre
internasjonale partnere lang erfaring med å bruke dette aktivt i undervisning og forskning. Nord Universitet
og fagseksjonen har lang erfaring med IKT-støttet undervisning og aktiv bruk av teknologi i ulike
sammenhenger, og studentene vil i flere av emnene i studiet aktivt benytte forskjellige former for
teknologiske hjelpemidler.

Eksempel på digitale og/eller teknologiske verktøy som brukes i studiet er følgende (men ikke begrenset til):







Fronter
Canvas
Leganto
Adobe Connects
Office 365







Quizverktøy
Innspilling av nettforelsning
Skype
SPSS
Polar aktivitetsmåler





Kraftplattformer
Fotoceller
Oxygenmålingsutstyr (mobile og stasjonære)

Personalet blir fortløpende kurset og får opplæring i bruk av disse og andre teknologiske verktøy. Fagmiljøets
digitale kompetanse skal sikres og vedlikeholdes gjennom intern kursing. Nord universitet sitt
Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) er ansvarlig for kursene. KOLT bistår fagmiljøene i forhold
til kurs og opplæring opp mot digitale verktøy.
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(3.3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og utvikling av studiet.
Studietilbudet har en tydelig faglig ledelse med definert ansvar for kvalitetssikring og –utvikling av studiet. I
det følgende beskrives de ulike nivåene for faglig ledelse og hvilke oppgaver de ulike nivåene har for
studietilbudet.

Styret har det overordnede ansvaret for utdanningskvaliteten og kvalitetssikringssystemet. Gjennom
prioriteringer og vedtak skal de legge til rette for videreutvikling av kvaliteten i studieprogrammene.

Rektor er ansatt av styret for å sette vedtakene ut i praksis. Med dette er rektor ansvarlig for det helhetlige
kvalitetssikringsarbeidet og for at kvalitetssystemet tilfredsstiller interne og eksterne krav. Rektor skal også
utvikle universitetets strategiske, administrative og faglige rammebetingelser.

Prorektor utdanning har på vegne av rektor ansvar for at det drives et systematisk kvalitetsarbeid innen
utdanningsvirksomheten og at kvalitetsarbeidet dokumenteres og bidrar til kvalitetsheving.

Sentralt Utdanningsutvalg ledes av prorektor for utdanning. Utvalgets øvrige medlemmer består av
prodekanene for utdanning ved universitetets fem fakulteter, fem studenter og en sekretær. Sentralt
Utdanningsutvalg er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår utdanning og
studiekvalitet (figur 1). Utvalget vedtar og iverksetter prioriterte tiltak knyttet til studiekvalitet og gjør
anbefalinger for nye studieprogram over 30 studiepoeng. Sentralt Utdanningsutvalg behandler også den
årlige kvalitetsrapporten for utdanningsområdet før den oversendes universitetets styre.

Dekan ved FLU er daglig leder for fakultetets faglige og administrative virksomhet og har ansvar for at
virksomheten drives i samsvar med de rammer og pålegg som universitetsstyret og rektor fastsetter. Dekan
har også ansvaret for at fakultetets årsplan og budsjett ses i sammenheng med tiltak og handlingsplaner for
videreutvikling av kvaliteten i utdanningene.

Prodekan for utdanning ved FLU har på vegne av dekan ansvar for at fakultetets studietilbud kvalitetssikres
i henhold til kvalitetssikringssystemet og gjeldende forskrifter. Prodekanen har ansvar for å sikre at
utdanningsprogrammene dekkes av vitenskapelig personell med høy og relevant kompetanse, samt for å
iverksette studiekvalitetshevende tiltak og følge opp disse. Prodekan for utdanning utnevnes av fakultetets
dekan for en periode tilsvarende dekanens. Prodekanen er medlem av fakultetets ledergruppe og av Sentralt
Utdanningsutvalg, og leder i tillegg fakultetets utdanningsutvalg.
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Fakultetets utdanningsutvalg er et rådgivende og koordinerende organ for fakultetets undervisningsvirksomhet på lavere og høyere grad. I tillegg til prodekan for utdanning, som er utvalgets leder, består
utvalget av de studieprogramansvarlige for fakultetets bachelor- og masterprogram, tre
studentrepresentanter og en sekretær. FLUs Utdanningsutvalg skal være en pådriver for
studiekvalitetsarbeidet og fakultetets operative verktøy ved kvalitetssikring og kontroll av
undervisningsvirksomheten. Utvalget behandler nye studieplaner, foreløpig og endelig studieportefølje,
evalueringer og kvalitetsrapporter.

Faggruppeleder har lederansvar delegert fra Dekan, for faglige ansatte tilknyttet studieprogrammet, samt
økonomisk ansvar delegert fra Dekan, i forhold til ressursbruk opp mot undervisning og forskning for alle
ansatte i faggruppen. Faggruppeleder er også en støttespiller opp mot studieprogramansvarlig i forhold til
studieprogramkvalitet, bruk av faglige ansatte opp mot studieprogrammet og forskning i faggruppen i
relasjon til utdanningsprogram. Faggruppeleder har ansvar for at det legges til rette for
forskningsvirksomhet og fagutvikling, og påse at undervisningen er forskningsbasert. Faggruppeleder har
sammen med dekanatet, ansvar for at studieprogrammet har nødvendige ressurser
tilgjengelig. Faggruppeleder skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å
videreutvikle kvalitetskulturen.
Faggruppelederen for fagmiljøet som står ansvarlig for bachelor i trening, er Vegar Sellæg Brenne. Har et
fire årig åremål, som startet høsten 2017 og har kontorsted Levanger.

Studieprogramansvarlig (SPA)
SPA for bachelor i trening, er Arne Martin Jakobsen. Han har kontorsted Bodø. SPA for bachelor i trening har
følgende ansvar:


SPA har ansvar for å utarbeide og oppdatere studieplan, og sikre kvalitet og
studieprogramdesign iht. Studietilsynsforskriften § 2-2 og 2-3.
 SPA har ansvar for å gjennomføre evalueringer som beskrevet i kvalitetssystemet, og
innhente informasjon fra relevante kilder.
 SPA skal iverksette kvalitetshevende tiltak ved behov, som følge av mottatt informasjon.
 SPA har sammen med faggruppeleder og dekan, ansvar for at studieprogrammet har høy
internasjonal kvalitet.
 SPA har ansvar for at det er et mobilitetsvindu i studieprogrammet.
 SPA skal etablere arenaer for å diskutere programmets utvikling, slik at fagmiljøet føler
eierskap til programmet.
 SPA har ansvar for å legge til rette for tverrfaglighet og samspill med arbeidslivet, tilpasset
utdanningens egenart og læringsutbytte.
 SPA skal legge til rette for at hele fagmiljøet bruker de mulighetene digitaliseringen gir til å
heve kvaliteten i utdanningen.
 SPA skal årlig utarbeide studieprogramrapport som innspill til fakultetets kvalitetsrapport.
 SPA har sammen med studierådgivere/studieveiledere og andre i administrasjon, et ansvar
for samhandling og arbeidsflyt i kvalitetsarbeidet tilknyttet studieprogrammet.
 SPA må samarbeide med studiestedskoordinator/studieleder for å avklare ansvarsdeling i
kvalitetsarbeidet, der disse rollene er involvert.
 SPA skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle
kvalitetskulturen på studieprogrammet.
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(3.4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved
institusjonen. Av disse skal det være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet.

Hovedstilling Nord universitet
Alle ansatte som er planlagt brukt inn i undervisningen, med unntak av Rune Høigaard (professor 2), har
hovedstilling ved Nord universitet. Det kan i tillegg være enkelte undervisningsøkter, det kan være aktuelt
med bruk av gjesteforelesere eller timelærer fra praksisfelt. Men i all hovedsak vil det være ansatte i
hovedstilling ved Nord universitet som vil være tilknyttet studietilbudet.

Førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet
Det er ansatte med førstestilling i alle sentrale delene av studietilbudet. Har satt opp en oversikt over hvilke
ansatte, med førstekompetanse som har ansvar for undervisning i hvert av de emnene som er definert som
sentral del, i tabell 9.

Tabell 9. Sentrale deler av studiet og personer med førstekompetanse
Sentrale deler av studiet

Personer med førstekompetanse som bidrar inn i
emnet for å overholde krav om
førststillingskompetanse
Functional Screening og Biomekanikk (SPA Petur Håvard Lorås (Førsteamanuensis)
Sigurdsson)
Petur Sigurdsson (Førsteamanuensis)

Basis og styrketrening (SPA Stein Edgar Rodahl)

Stein Edgar Rodahl (Førstelektor)
Stig Edgar Rodahl (Førstelektor)

Basic Sport Coaching (SPA Arne Martin Jakobsen)

Petur Sigurdsson (Førsteamanuensis)
Arne Martin Jakobsen (Dosent)

Martin Erikstad (Førsteamanuensis)
Trening av utholdenhet og hurtighet (SPA Stein Stein Edgar Rodahl (Førstelektor)
Edgar Rodahl)
Sport Coaching og Trening (SPA Martin Erikstad)
Arne Martin Jakobsen (Dosent)
Martin Erikstad (Førsteamanuensis)
Fitness Testing and Coaching Technology (SPA Stein Stein Rodahl (Førstelektor)
Rodahl)
Roland van den Tillaar (Professor)
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Grunnleggende Treningsplanlegging (SPA Stein Stein Edgar Rodahl (Førstelektor)
Edgar Rodahl)
Petur Sigurdsson (Førsteamanuensis)
S&C for ulike idretter (SPA Stein Edgar Rodahl)

Stein Rodahl (Førstelektor)

Dagmar Dahl (Førsteamanuensis)
Treningsplanlegging og Restitusjon (SPA Stein Edgar Dagmar Dahl (Førsteamanuensis)
Rodahl)
Stein Rodahl (Førstelektor)
Petur Sigurdsson (Førsteamanuensis)
Advanced Functional Screening og Biomekanikk Roland van den Tillaar (Professor)
(SPA Roland van den Tillaar)
Håvard Lorås (Førsteamanuensis)

For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20 prosent ansatte
med førstestillingskompetanse.
I forhold til førstestillingskompetanse, er dette ivaretatt gjennom at kun 2,3 årsverk av totalt 8 årsverk
mangler førstekompetanse. Dermed er det 60,1 % førstekompetanse knyttet opp mot studiet. Det anses at
alle emner i direkte relasjon med læringsutbytter innen trening, coaching, vitenskapsteori og
bacheloroppgave er sentrale, disse er godt sikret med bruk av ansatte med førstestillingskompetanse.
Henvises også til tabell 8, for oversikt over i hvor stor del ansatte med førstestillingskompetanse bidrar inn
i studietilbudet.

(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.

Viser til tabell 11, som på en veldig klar måte viser forskningsaktiviteten til fagmiljøet tilknyttet
studieprogrammet og fagområdet. Vil også henvise til vedlagte CVer (vedlegg 6). Tabellen vil også gi
eksempler på forbindelse mellom forskning og overordnede læringsutbytter i studiet. På artikler forfattet
av faglige ansatte, som underviser på studiet.
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Tabell 11. Relevant forskning med dokumenterte resultat
Navn

Tittel

Underviser
Erna Dianne von; Effect of Post Activation Potentiation Induced By Elastic Resistance on Kinematics And X
van den Tillaar,
Performance in A Roundhouse Kick of Trained Martial Arts Practitioners. Journal of Strength
Roland.
and Conditioning Research 2017

Nivå
1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

Aune, Tore
Kristian
Lyngstad, Idar;
Lagestad, Pål

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner
til nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Bilateral asymmetry in upper extremities is More pronounced in distal compared to
proximal joints. Journal of motor behavior 2016
Trivsel i kroppsøvingsfaget blant elever med lavt og høyt oksygenopptak. Nordisk tidsskrift
for pedagogikk & kritikk 2016

Dahl, Dagmar
Gerda Martha.

Zen und die Kunst des Schwimmens - Ästhetische Erfahrung als neue Perspektive für das X
Techniktraining. Revija zo Elementarno Izobrazevanje 2016

1
1
1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

Dalen, Terje

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Player load, acceleration, and deceleration during forty-five competitive matches of elite
soccer. Journal of Strength and Conditioning Research 2016

Dalen, Terje;
The impact of physical growth and relative age effect on assessment in physical education.
Ingvaldsen, Rolf P.; European Journal of Sport Science 2017
Roaas, Truls;
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Aune, Tore
Kristian.
Danielsen, Line
Mental toughness in elite and sub-elite female soccer players. International Journal of X
Dverseth; Rodahl, Applied Sports Sciences 2017
Stein Edgar;
Høigaard, Rune.

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

van den Tillaar,
Roland

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Effects of knowing the task duration on players’ pacing patterns during soccer small-sided X
games. Journal of Sports Sciences 2017

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

van den Tillaar,
Roland

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
The influence of different exercise intensities on kicking accuracy and velocity in soccer X
players. Journal of Sport and Health Science 2017

77

1

pprinnelig Bachelor i trening og treningsledelse) - 18/03635-3 Akkreditering av nytt program 2018 - Bachelor i trening (opprinnelig Bachelor i trening og treningsledelse) : Vedlegg 3 - Søknad om akkreditering av Bachelor i trening - versjon 21.11.2018

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

van den Tillaar,
Roland

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
The effect of fatigue and duration knowledge of exercise on kicking performance in soccer X
players. Journal of Sport and Health Science 2016

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

Rodahl, Stein
Edgar; Høigaard,
Rune.

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Shared mental models, role ambiguity, team identification and social loafing in elite sports X
groups: A mediation analysis. Sport & Exercise Psychology Review 2017

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
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Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

Rodahl, Stein;
Høigaard, Rune.

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Shared mental task models in elite ice hockey and handball teams: does it exist and how X
does the coach intervene to make an impact?. Journal of Applied Sport Psychology 2015

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

Gomo, Olav
Melhus; van den
Tillaar, Roland.

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
The effects of grip width on sticking region in bench press.. Journal of Sports Sciences 2015 X

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
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Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

van den Tillaar,
Roland

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Relationships between the Yo-Yo intermittent recovery test and anaerobic performance X
tests in adolescent handball players. Journal of Human Kinetics 2015

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

van den Tillaar,
Roland

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Comparison of shuttle and straight repeated-sprint ability tests and their relationship to X
anthropometrics and the explosive muscular performance of the lower limb in elite
handball players.. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2017

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
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van den Tillaar,
Roland

Comparison of in-season-specific resistance vs. a regular throwing training program on X
throwing velocity, anthropometry and power performance in elite handball players..
Journal of Strength and Conditioning Research 2015

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Dalen, Terje
Acceleration and sprint profiles of a professional elite football team in match play.
European Journal of Sport Science 2015
Lagestad, Pål.
Utviklingen av fysiske ferdigheter og arrestasjonsteknikk i det norske politiet. Nordisk
politiforskning 2015
Lagestad, Pål
Er gutter bedre enn jenter i kroppsøving? : en studie av jenters og gutters
Arild.
kroppsøvingskarakterer i den videregående skolen. Acta Didactica Norge - tidsskrift for
fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2017
Lagestad, Pål Arild Longitudinal changes and predictors of adolescents’ enjoyment in physical education.
International Journal of Educational Administration and Policy Studies 2017

1
1
1

1

Lagestad, Pål Arild Å velge aktiviteter selv som grunnlag for trivsel og mestring En casestudie av
kroppsøvingsundervisningen ved en videregående skole. Acta Didactica Norge - tidsskrift
for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2017
Lagestad, Pål Arild; Longitudinal Changes in AbsoluteVO2peak, Physical Activity Level, Body Mass Index, and
Moa, Ivar
Overweightedness among Adolescents in Vocational and Non-Vocational Studies. Frontiers
Fossland.
In Public Health 2017
Lagestad, Pål Arild Differences in coaching feedback between coaches of junior elite soccer players and junior
amateur soccer players. Journal of Physical Education and Sport 2017

1

Lagestad, Pål Arild Absentee rates in physical education in high schools: The importance of gender and study
programmes. International Journal of Educational Administration and Policy Studies 2017

1

Lagestad, Pål

Do small rural high schools differ from larger schools in relation to absentee rates in
physical education?. International Journal of Educational Administration and Policy Studies
2015
Examination of a new work-specific firefighter fitness test. Acta Physiologica 2017

1

Influence of Strength, Sprint Running, and Combined Strength and Sprint Running Training X
on Short Sprint Performance in Young Adults. International Journal of Sports Medicine
2015

1

von Heimburg,
Erna Dianne
van den Tillaar,
Roland
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Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

van den Tillaar,
Roland

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Physical fitness profile of competitive young soccer players: Determination of positional X
differences. International journal of sports science & coaching 2016

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

van den Tillaar,
Roland

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Effects of fatigue upon throwing performance in experienced team handball players. X
Journal of Human Kinetics 2016

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
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Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

van den Tillaar,
Roland

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Comparison of throwing velocity between first and second offensive line handball players. X
Kinesiologia Slovenica 2016

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

Rodahl, Stein;
Høigaard, Rune.

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Satisfaction with the coach and mental toughness in elite male ice hockey players. Journal X
of Sport Behavior 2015

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.

83

1

pprinnelig Bachelor i trening og treningsledelse) - 18/03635-3 Akkreditering av nytt program 2018 - Bachelor i trening (opprinnelig Bachelor i trening og treningsledelse) : Vedlegg 3 - Søknad om akkreditering av Bachelor i trening - versjon 21.11.2018

Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

van den Tillaar,
Roland

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Effect of practicing soccer juggling with different sized balls upon performance, retention X
and transfer to ball reception. Motor Control 2016

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

Solli, Guro Strøm
van den Tillaar,
Roland

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
The Training Characteristics of the World’s Most Successful Female Cross-Country Skier.
Frontiers in Physiology 2017
Comparison of Kinematics and Muscle Activation in Free-Weight Back Squat with and X
Without Elastic Bands. Journal of Strength and Conditioning Research 2016

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
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van den Tillaar,
Roland

Comparison of range of motion tests with throwing kinematics in elite team handball X
players. Journal of Sports Sciences 2016

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

van den Tillaar,
Roland

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Kinematics and muscle activation around the sticking region in free-weight barbell back X
squats. Kinesiologia Slovenica 2015

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

van den Tillaar,
Roland.

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Relationship between range of motion tests and kinematics during overarm throwing in X
elite handball players. Gait & Posture 2017
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Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

van den Tillaar,
Roland.

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Effect of Instructions Prioritizing Speed or Accuracy on Kinematics and Kicking Performance X
in Football Players. Journal of motor behavior 2016

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
van den Tillaar,
Comparison of different sprint training sessions with assisted and resisted running: effects X
Roland; Heimburg, on performance and kinematics in 20-m sprints. Human Movement 2017
Erna Dianne von

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
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Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
van den Tillaar,
Comparison of three types of warm-up upon sprint ability in experienced soccer players. X
Roland; Heimburg, Journal of Sport and Health Science 2016
Erna Dianne von

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
van den Tillaar,
Effekten av økt fysisk aktivitet i skolen : betydningen av økt fysisk aktivitet i kroppsøving X
Roland; Lagestad, når det gjelder utviklingen av det maksimale oksygenopptaket blant ungdomsskoleelever.
Pål
Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk 2016

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
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Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

van den Tillaar,
Roland

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Comparison of hamstring muscle activation during high-speed running and various X
hamstring strengthening exercises. International Journal of Sports Physical Therapy 2017

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet

van den Tillaar,
Roland

Acute effect of resisted sprinting upon regular sprint performance. Acta Kinesiologiae X
Universitatis Tartuensis 2017

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
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van den Tillaar,
Roland; Von
Heimburg, Erna
Dianne

Effects of short or long warm-up on intermediate running performance. Journal of Strength X
and Conditioning Research 2016

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet

Sideskift
van den Tillaar,
Roland; Von
Heimburg, Erna
Dianne

Comparison of Two Types of Warm-Up Upon Repeated-Sprint Performance in X
Experienced Soccer Players. Journal of Strength and Conditioning Research 2016

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur,
identifisere viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og
gjennom dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige
treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser
for valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

van den Tillaar,
Roland; Roaas,
Truls

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner
til nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Comparison of the effects of 6 weeks of squat training with a plyometric training X
programme upon different physical performance tests in adolescent team handball
players. Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis 2015
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Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur,
identifisere viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og
gjennom dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige
treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser
for valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

Von Heimburg,
Erna Dianne; van
den Tillaar,
Roland

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner
til nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Comparison of perceptual and physiological variables of running on a track, motorized X
treadmill, and non-motorized curved treadmill at increasing velocity. Acta Kinesiologiae
Universitatis Tartuensis 2016

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur,
identifisere viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og
gjennom dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige
treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser
for valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

Lorås, Håvard

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner
til nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Variations of the Relative Age Effect Within and Across Groups in Elite Alpine Skiing. X
Comprehensive Psychology 2016

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur,
identifisere viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og
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gjennom dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige
treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser
for valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

Lorås, Håvard

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner
til nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Manual therapy, exercise therapy or combined treatment in the management of adult X
neck pain - A systematic review and meta-analysis. Musculoskeletal Science and Practice
2017

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale
emner/temaer/ teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive
fysisk aktivitet og hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og
evaluerer trening for utøvere på ulike nivå og alderstrinn

Lorås, Håvard

Perceived factors in return to work after acquired brain injury: A qualitative meta- X
synthesis. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2016

1

Lorås, Håvard

Frame-difference analysis of video-recorded laser-beam projections. Manual Therapy X
2015

1

Lorås, Håvard

Lorås, Håvard

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
Evidence for a general stiffening motor control pattern in neck pain: A cross sectional X
study. BMC Musculoskeletal Disorders 2015

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
systematic review and meta-analysis of dropout rates in youth soccer. Perceptual and X
Motor Skills 2015
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Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kjenne til trenings og fysisk aktivitet historisk,
og vite hvilken betydning dette har i det moderne samfunnet for ulike gruppers
livskvalitet

Lorås, Håvard

Assessment of motor competence across the life-span: Aspects of reliability and validity X
of a new test battery

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
Kjenne til trenings og fysisk aktivitet historisk, og vite hvilken betydning dette har i det
moderne samfunnet for ulike gruppers livskvalitet

Lorås, Håvard

Motor Skill Development in Italian Pre-School Children Induced by Structured Activities in X
a Specific Playground

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
Kjenne til trenings og fysisk aktivitet historisk, og vite hvilken betydning dette har i det
moderne samfunnet for ulike gruppers livskvalitet

Erikstad, Martin Childhood football play and practice in relation to self-regulation and national team X
Kjeøen; Høigaard, selection; a study of Norwegian elite youth players. Journal of Sports Sciences 2018
Rune

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
Kjenne til trenings og fysisk aktivitet historisk, og vite hvilken betydning dette har i det
moderne samfunnet for ulike gruppers livskvalitet
Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
om trening på praktiske og teoretiske problemstillinger og kunne begrunne de valg som
gjøres omkring trening og fysisk aktivitet

Martin Kjeøen
Erikstad Luc J.
Martin Tommy
Haugen og Rune
Høigaard

Group cohesion, needs satisfaction, and self-regulated learning: A one-year prospective x
study of elite youth soccer players' perceptions of their club team. Psychology of Sport
And Exercise 2018
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
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hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
Kjenne til trenings og fysisk aktivitet historisk, og vite hvilken betydning dette har i det
moderne samfunnet for ulike gruppers livskvalitet
Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
om trening på praktiske og teoretiske problemstillinger og kunne begrunne de valg som
gjøres omkring trening og fysisk aktivitet

Arne Martin
Jakobsen, Kalle
Pulli, Ingrid
Balsnes Pulli
Arne Martin
Jakobsen

Motivasjon for tindeveilederyrket. Hva skjer med motivasjonen når vi gjør hobbyen om til x
yrke?Ute.Frilluftsliv, pedagogiske, historiske og pedagogiske perspektiv. 2016.
Vitenskapelig antologi.

1

Are there differences in motives between participants in individual sports compared to x
team sports? LASE Journal of Sport Science. 2014

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur,
identifisere viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og
gjennom dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige
treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser
for valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

Arne Martin
Jakobsen, Anne
Mari Elbe

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner
til nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
A Cross-cultural comparison of fitness center members' motivation for training in Norway x
and India International Journal of Research In Social Sciences 2015

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur,
identifisere viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og
gjennom dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige
treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
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Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser
for valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

Jakobsen, Arne
Martin; Evjen,
Elisabeth

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner
til nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Gender differences in motives for participation in sports and exercise among Norwegian X
adolescents. Baltic Journal of Health and Physical Activity 2018

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur,
identifisere viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og
gjennom dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige
treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser
for valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner
til nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Lagestad, Pål Arild; Longitudinal changes in sports enjoyment among adolescents. Journal of Physical
Sørensen, Arne.
Education and Sport 2018

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur,
identifisere viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og
gjennom dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige
treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser
for valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
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Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner
til nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Lagestad, Pål Arild; Longitudinal changes in physical activity level, body mass index and oxygen uptake among X
van den Tillaar,
Norwegian adolescents
Roland

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur,
identifisere viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og
gjennom dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige
treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser
for valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner
til nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet

van den Tillaar,
Roland

Comparison of Core Muscle Activation between a Prone Bridge and 6-RM Back Squats. X
Journal of Human Kinetics 2018

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur,
identifisere viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og
gjennom dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige
treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser
for valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
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Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet

Lorås, Håvard

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner
til nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Treadmill Training or Progressive Strength Training to Improve Walking in People with X
Multiple Sclerosis? A Randomized Parallel Group Trial. Physiotherapy Research
International 2016

2

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
Kjenne til trenings og fysisk aktivitet historisk, og vite hvilken betydning dette har i det
moderne samfunnet for ulike gruppers livskvalitet

Lorås, Håvard

Medical exercise therapy for treating musculoskeletal pain: a narrative review of results X
from randomized controlled trials with a theoretical perspective. Physiotherapy Research
International 2015

2

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
Kjenne til trenings og fysisk aktivitet historisk, og vite hvilken betydning dette har i det
moderne samfunnet for ulike gruppers livskvalitet

Lorås, Håvard

A comparison of players' and coaches' perceptions of the coach-created motivational X
climate within youth soccer teams. Frontiers in Psychology 2017

2

Lorås, Håvard

When Is a Test Score Fair for the Individual Who Is Being Tested? Effects of Different X
Scoring Procedures across Multiple Attempts When Testing a Motor Skill Task. Frontiers
in Psychology 2017

2

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
Kjenne til trenings og fysisk aktivitet historisk, og vite hvilken betydning dette har i det
moderne samfunnet for ulike gruppers livskvalitet

Lorås, Håvard

Comparison of postural control in participants with chronic fatigue syndrome and X
fibromyalgia syndrome. Physiotherapy 2015
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Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
Kjenne til trenings og fysisk aktivitet historisk, og vite hvilken betydning dette har i det
moderne samfunnet for ulike gruppers livskvalitet

Lorås, Håvard

Exploring Task-Specific Independent Standing in 3- to 5-Month-Old Infants. Frontiers in X
Psychology 2017

2

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
Kjenne til trenings og fysisk aktivitet historisk, og vite hvilken betydning dette har i det
moderne samfunnet for ulike gruppers livskvalitet

Aune, Tore
Transfer of Motor Learning Is More Pronounced in Proximal Compared to Distal Effectors
Kristian; Aune,
in Upper Extremities. Frontiers in Psychology 2017
Morten Andreas;
Ingvaldsen, Rolf P

2

Aune, Tore
Relative Age Effect and Gender Differences in Physical Education Attainment in Norwegian
Kristian;
Schoolchildren. Scandinavian Journal of Educational Research 2017
Ingvaldsen, Rolf P.;
Dalen, Terje
Aune, Tore
An Inverse Relative Age Effect in Male Alpine Skiers at the Absolute Top Level. Frontiers in X
Kristian; Lorås,
Psychology 2017
Håvard

2

2

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
Kjenne til trenings og fysisk aktivitet historisk, og vite hvilken betydning dette har i det
moderne samfunnet for ulike gruppers livskvalitet

Lyngstad, Idar
Lyngstad, Idar;
Lagestad, Pål
Arild.
Lyngstad, Idar

Legitimate, expert and referent power in physical education. Sport, Education and Society
2015
"The teacher sees my absence, not my participation". Pupils' experiences of being seen by
their teacher in physical education class. Sport, Education and Society 2017

2

Understanding pupils' hiding techniques in physical education. Sport, Education and
Society 2016

2

97

2

pprinnelig Bachelor i trening og treningsledelse) - 18/03635-3 Akkreditering av nytt program 2018 - Bachelor i trening (opprinnelig Bachelor i trening og treningsledelse) : Vedlegg 3 - Søknad om akkreditering av Bachelor i trening - versjon 21.11.2018

(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. Beskrivelse av hvilke nasjonale
og internasjonale arbeid fagmiljøet deltar aktivt i.
De viktigste nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet, som
fagmiljøet tilknyttet studietilbudet er med i. Er et samarbeid med Universitet i Agder, (hvor Professor 2 Rune
Høigård har sin hovedstilling), Universitetet i Stavanger og NTNU. Nordisk nettverk for talentutvikling. Fra
Nord inngår Line Danielsen, Martin Erikstad og Arne Martin Jakobsen i dette samarbeidet. Både Danielsen,
Erikstad, Høigård og Jakobsen, har vært involvert i flere forskningspublikasjoner, med samarbeidspartnere i
denne forskningsgruppen. Forskningsgruppen avholder egne seminar, sist avholdt seminar var i oktober
2017. Hvor både Høigård, Jakobsen, Danielsen og Erikstad, hadde muntlige presentasjoner.
Utover talentutvikling, så har de samarbeidet rundt prosjekter som blant annet involverer, motivasjon,
coaching, prestasjonstutvikling og ledelse i idrett. Dette er alle tema som er del av undervisningen ved
bachelor i idrett.
Videre vil det listes opp nasjonale og internasjonale samarbeid, som studieprogramansvarlig Arne Martin
Jakobsen er deltaker i:
Arne Martin Jakobsen har PhD innenfor kroppsøving og vil bidra med undervisning i flere emner innen
sports coaching. Han har vært medlem og leder av nasjonalt fagråd i kroppsøving i en årrekke. Han har
deltatt og hatt innlegg på en rekke konferanser både nasjonalt og internasjonalt. Blant
samarbeidspersonene finnes personer fra Umeå Universitet, NTNU, Universitetet i Agder, Universitetet i
Stavanger, og UIT. Han er en mye brukt foredragsholder innen emner som omhandler sports coaching og
er blant annet medlem i et nytt nordisk forskningsnettverk innen talentutvikling. Han har også hatt en rekke
verv innen frivillig idrett og har et bredt kontaktnett her.
Her listes opp nasjonale og internasjonale samarbeid, som emneansvarlige er deltakere i:



Stein Rodahl er førstelektor i idrett ved Nord Universitet og er tenkt å levere undervisning innenfor
Strength and Conditioning. Han har et stort nettverk både nasjonalt og internasjonalt som innbefatter
University of South Wales, University of Worcester, Setanta College, Københavns Universitet, STAMI,
UIS, UIA, og NIH. I samarbeide med disse har han publisert vitenskapelige artikler og andre
publikasjoner både innenfor coaching og strength and conditioning. Han har deltatt og hatt ulike
faglige innlegg ved ulike vitenskapelige konferanser både nasjonalt og internasjonalt. Han har et bredt
kontaktnett innenfor idrett og trening som omfatter blant annet Bislettalliansen, Norges
Friidrettsforbund, Norges Håndballforbund,
Norges Ishockeyforbund, Bodø/Glimt, Bodø
Håndballklubb, IK Junkeren og IK Grand.
Samarbeidet både med ansatte ved andre undervisningsinstitusjoner og i den praktiske idretten, er
alle relatert til trening og coaching. Som er sentrale tema i bachelor trening.



Petur Sigurdsson har PhD innen biomekanikk fra University of Georgia/USA. Han har arbeidet ved
idrettsutdanningsmiljøer på Island, og gjennom forskningsprosjekter holder han kontakten med
disse miljøene. Han samarbeider med miljøer på NTNU om prosjekter på motorikk, og har
engasjement treningsfaglig i forhold til IK Junkeren (fotball).
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Kunnskap om motorikk er viktig i deler av studiet, blant annet i de to emnene hvor Petur Sigurdsson
er emneansvarlig. Samt at praktisk treningserfaring fra idretten, er relevant. Da trener i idretten, er
sentralt kunnskapsområde for studiet.



Dagmar Dahl har PhD fra Norges idrettshøgskole (2006) og har vært tilsatt ved UIT før hun i 2012 ble
tilsatt ved Nord Universitet. Hun er med i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
spesielt innen svømming og vannaktivitet. Blant annet med ansatte ved Gymnastik- och
Idrottshögskolan i Stockholm.
Svømming er en av flere idretter, som vil brukes som eksempelidrett, i emner relatert til sport
coaching, S&C for ulike idretter. Videre er trening i vann, sentral for rehablitering og
skadeforebygging, innenfor mange idretter.



Olav Melhus Gomo, har et faglig nettverk innenfor treningssenterbransjen. Hvor han har jobbet og
vært leder i en 4 års periode. Treningssenterbransjen, er en viktig samarbeidspartner i forhold til dette
studieprogrammet. Gomo har videre et nettverk innenfor styrkeløftforbundet, både som utøver og
som trener på landslagsnivå.
Styrketrening er en viktig del i flere av emnene, særlig emnet basis og styrketrening og emnet
vektløfting. Så nettverkene er relevante i forhold til bachelor i trening.



Martin Erikstad, har et faglig nettverk innenfor idrettsvitenskaplige fagmiljøet ved Universitetet i
Agder, hvor han har tatt sin mastergrad og vært stipendiat. Videre et nettverk innenfor det
idrettsvitenskaplige fagmiljøet i Stavanger, hvor han har tatt sin bachelorgrad. Erikstad har også et
nettverk innenfor fotballforbundet, hvor han har vært tilknyttet som kretslagstrener, samt jobbet
med et treningsintervensjonsstudie i samarbeid med fotballforbundet.
Samarbeid og nettverk, ses som relevant i forhold til spesielt coaching emner og treningsplanlegging.



Roland van den Tillaar, Professor ved fagmiljøet i Nord. Har utstrakt samarbeid nasjonalt. Utover
dette er han del av en rekke internasjonale forskningsnettverk som det vil framgå av oversikten
under:
• Auckland University of Technology. Working together with Professor John Cronin in my
research year on strength and conditioning research in different projects, which will result in
some publications together.
• University of Beira Inferior, Covilha, Portugal. Working in research on strength and
conditioning research for soccer, handball, swimming and athletics with Associate Professor
Daniel Marinho and Associate Professor Mario Marques. Supervised several master students
and currently supervising of Ph.D. students Ricardo Ferraz and Ph.d. Student Amaro Teixeira
in this area
• The Research Center in Sports Sciences, Health and Human Development (CIDESD), Villa
Real, Portugal. Working with Victor Reis, Jorge Soares and Caterina Fernando on different
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

areas in physical Education and sports sciences.
Department of Sport and Physical Education, University of Valencia, Valencia, Spain
Working with Pedro Perez-Soriano Ph.D. on effect of different gymnastic mat properties on
landing kinematics.
Islamic Azad University, Abadeh Branch, Iran. Worked with Siavash Dastmenash Ph.D. on the
effect of whole body vibration on hamstrings range of motion.
Faculty of Human movement Sciences, Vrije University, Amsterdam, Netherlands. Working
with Jeroen van der Eb Ph.D on measuring methods on acceleration in athletics.
Department of physical performance, Lunex University, Differdange, Luxemburg. Professor
Jan Cabri
Department of Sports Sciences of Technical University of Madrid, Spain. Associate Professor
Jesus Rivilla-Garcia
FisioSalud Elite: Health, Training & Innovation, Sports Clinic, Granada, Spain. Iker J. Bautista
Ph.D.
Research Group, Department of Physical Education and Sport, University of Granada,
Spain. Associate Professor Ignacio J. Chirosa
Tunisian Research Laboratory, Sport Performance Optimization, Tunis, Tunisia. Souhail
Hermassi Ph.D.
Department Sport Science and Kinesiology, University of Salzburg. Associate Professor
Herbert Wagner
Faculty of Philosophy of the christian Albrecht University in Kie. Johanna Weber Ph.D.
Department of Game and Combat Sports, Institute for Applied Training Science, Leipzig,
Germany. Working with Professor Dirk Büsch on effects of training with different weighted
balls on throwing velocity and strength in handball players. Data collection is currently going
on.
Copenhagen University Hospital Hvidovre, Copenhagen, Danmark. Working with Jesper
Bencke Ph.D. on an application for a Ph.D. scholarship in shoulder Injuries and throwing
kinematics in elite handball players.
Faculty of Sport and Physical Education, University of Belgrade, Belgrade, Serbia. Working
with associate professor Dragon Mirkov on developing a handball specific performance
throwing test.

Totalt sett har Roland van den Tillaar et stort internasjonalt nettverk. Han samarbeider med mange
faglige sterke forskningsmiljø, samt med miljø med en sterk praktisk tilnærming til trening og idrett.
Det er spesielt relatert til idrettene, håndball, friidrett, fotball, styrketrening, utholdenhetstrening,
akselerasjonstrening og hurtighetstrening. Dette er alle områder, som inngår i bachelor i trening.
Til slutt listes det opp nasjonale og internasjonale samarbeid, som andre ansatte i fagmiljøet er involvert
i:



Line Danielsen er stipendiat i Praktisk Kunnskap ved Nord Universitet. Hennes emneområder ligger
primært innenfor coaching segmentet. Hennes hovedveileder er professor Rune Høigård ved
Universitetet i Agder. Hun samarbeider også med forskere ved Universitet i Stavanger og University
of Worchester, og er med i en nystartet forskningsgruppe omkring talentutvikling hvor det er med
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forskere fra UIA, UIS, og NTNU. Hun spiller aktiv fotball i Toppserien for kvinner for IK Grand og er
også hjelpetrener for laget.



Professor II Rune Høigård er ansatt ved Universitetet i Agder. Han er en av Norges absolutt fremste
forskere innenfor sports coaching og vil gi undervisning i emner hvor dette inngår. Han er med i en
rekke forskningsgrupper både nasjonalt og internasjonalt, og har en lang rekke med publikasjoner og
foredrag på konferanser både nasjonalt og internasjonalt. Han er også involvert i en rekke
idrettsklubber for å utvikle mentale og sosiale prosesser som skal gi prestasjonsmessig gevinst – blant
annet Våg Vipers og Bodø Håndballklubb i toppserien i håndball hhv for kvinner og menn.



Kalle Pulli har sin mastergrad fra Universitet i Jyväskele. Han har erfaring som toppidrettsutøver fra
en flere idretter (bryting/friidrett blant annet) og vil primært bli brukt innen emnet Praktiske idretter.



Håvard Lorås. Stort nettverk på NTNU, spesielt opp mot fysioterapi, psykologi og bevegelsesvitenskap.
Høy forskningsaktivitet, med mange artikler på nivå 2.
Spesielt viktig nettverk, opp mot funksjonell screening

(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.
Studieprogrammet har ikke obligatorisk praksis. Men en del av undervisningen vil gjennomføres i samarbeid
med den praktiske idretten og i treningssenter. Det vil ikke benyttes eksterne praksisveiledere, men siden
en del av undervisning er praksisrelatert, gås det kort igjennom fagmiljøets erfaring fra praksisfelt.













Line Danielsen. Hun spiller aktiv fotball i Toppserien for kvinner for IK Grand og er også hjelpetrener
for laget. Undervist I praktisk idrett ved Nord
Stein Rodahl er førstelektor i idrett ved Nord Universitet. Omfattende trenerkompetanse på
toppnivå, spesielt innen håndball og friidrett.
Arne Martin Jakobsen, lang erfaring fra undervisning innen praktisk idrett fra UH sektoren.
Petur Sigurdsson har engasjement treningsfaglig i forhold til IK Junkeren (fotball)
Professor II Rune Høigård blant annet jobbet med Våg Vipers og Bodø Håndballklubb i toppserien i
håndball hhv for kvinner og menn.
Dagmar Dahl, lang erfaring iforhold til praksisfeltet som svømmetrener.
Kalle Pulli, har erfaring som toppidrettsutøver innen både bryting og friidrett.
Martin Erikstad, erfaring fra praksisfeltet, hvor han har vært tilknyttet som kretslagstrener, samt
jobbet med et treningsintervensjonsstudie i samarbeid med fotballforbundet.
Olav Melhus Gomo, har et faglig nettverk innenfor treningssenterbransjen. Hvor han har jobbet og
vært leder i en 4 års periode. Treningssenterbransjen, er en viktig samarbeidspartner i forhold til
dette studieprogrammet. Gomo har videre et nettverk innenfor styrkeløftforbundet, både som
utøver og som trener på landslagsnivå.
Roland van den Tillaar, har omfattende trenererfaring, spesielt innen friidrett og håndball. Men har
også vært trener innen flere andre idretter.
Stig Leirdal. Jobbet som fagkonsulent og testansvarlig i Olympiatoppen. Fysiolog for
kombinertlandslaget. Trener for skiskytter Solveig Rogstad (blant annet seier i verdenscupen), samt
flere andre trenerengasjement innen langrenn/skiskyting.
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Vedlegg til krav til fagmiljø:
Marker med «Ikke relevant» dersom et
vedlegg ikke er aktuelt for studiet
CV for alle som inngår i studiets fagmiljø
Publikasjonslister for de siste 3,5 år før
gjeldende søknadsfrist.
Eventuell annen dokumentasjon på
kunstnerisk utviklingsarbeid og/eller faglig
utviklingsarbeid.
Dokumentasjon på nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk som
fagmiljøet deltar aktivt i.
Dokumentasjon av opplæringsprogram for
nettlærere.

Vedlegg nr.

Vedlegg 6
Lagt inn som tabell 6 i hoveddokument
Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant
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NKR (nivå 7)

Årsstudium PT (overordnet
LUB)

Begrunnelse for valg av LUB

Bachelor i trening (overordnet LUB)

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

Kandidaten:
har kunnskap om grunnleggende
temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser,
verktøy og metoder innen
screening/analyse av personer
som man skal trene.

Studiet gir innføring i teori
omkring screening, og hvordan
man i praksis kan gjennomføre
denne som basis for utforming
av treningsprogrammer.

Har bred kunnskap om evaluering og
screening, og på bakgrunn av dette kunne
planlegge, gjennomføre og evaluere
trening tilpasset utøvere på ulike nivå og
alderstrinn.

Denne kvalifikasjonen er nødvendig å oppnå for å kunne
planlegge aktiviteten til de man skal veilede i trening.
Kandidaten vil med dette evne å monitorere og evaluere
den gjennomførte treningen. For å oppnå en bred
kunnskap, har vi valgt en praktisk tilnærming til dette
læringsutbyttet. LUB kan også delvis plasseres under
kategorien ferdighet, men praktisk aktivitet og teori
henger såpass sterkt sammen i dette studiet, og derfor
anses det nødvendig med en praktisk tilnærming til valgt
utbytteinnhold.

kjenner til forsknings- og
utviklingsarbeid
innenfor fagområdet

kjenne til sentrale begreper,
teorier og utviklingsarbeid
innen langsiktig
treningsplanlegging

Kandidatene vil på ulike nivåer og
trinn i utdanningen bli gjort kjent
med sentralt forsknings- og
utviklingsarbeid innen trening og
fysisk aktivitet, og hvordan dette
kan brukes i treningsplanlegging

Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid
innenfor screening; planlegging av
trening; gjennomføring av trening og
fysisk aktivitet; og monitorering og
evaluering av treningsaktivitet.

Denne LUB er valgt på bakgrunn av at en kandidat må
være godt kjent med FoU-arbeid innen trening og fysisk
aktivitet for blant annet å forstå og utføre fysiologisk
testing og bruk av treningsteknologi. Dette ivaretas på
ulike nivå og trinn i utdanningen, enten via litteratur,
undervisningen eller andre læringsformer.

kan oppdatere sin kunnskap
innenfor fagområdet

kan orientere seg i aktuell
faglitteratur, identifisere viktige
problemstillinger rundt trening i
teori og praksis, og gjennom
dialog drøfte og utvikle sin
faglige treningspraksis

Kandidatene vil gjennom studiet
møte ulike faglige utfordringer
og lære å løse disse både
gjennom praktisk trening og i
forhold til å innhente relevant
kunnskap.

Kan orientere seg i faglitteratur;
identifisere viktige problemstillinger rundt
trening og fysisk aktivitet i teori og
praksis; og på bakgrunn av dette utvikle
egen og andres faglige treningspraksis.

Det er nødvendig at en kandidat kan oppdatere sin
kunnskap innenfor fagområdet for å bidra til egen
utvikling, men også utvikling av fagfeltet. Siden
studiet har en praktisk tilnærming hvor veiledning av
andre er sentralt, er det nødvendig at utvikling av
andres treningspraksis står i fokus. På bakgrunn av
dette har vi valgt å formulere LUB på denne måten.
Dette ivaretas i emnene hvor studentene vil møte
ulike faglige utfordringer og lære å løse disse både
gjennom praktisk trening alene og sammen med
andre, med støtte i relevant litteratur og forskning.

KUNNSKAPER

Begrunnelse for valg av LUB
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har kunnskap om fagområdets
historie, tradisjoner, egenart
og plass i samfunnet

kjenne til noen overordnede
trekk ved historie, tradisjoner,
og egenart for trening, og
fagområdets plass og betydning
i dagens samfunn

Trening og fysisk aktivitet har en
lang historie og er i kontinuerlig
utvikling. Kandidatene vil møte
dette aspektet på ulike måter i
ulike temaer

kjenner til trening og fysisk aktivitet
historisk, og vet hvilken betydning
dette har i det moderne samfunnet for
ulike gruppers livskvalitet.

Trening og fysisk aktivitet har en lang historie og er i
kontinuerlig utvikling både for blant annet å møte
endrede krav i toppidretten, og utfordringer det
moderne samfunnet gir med tanke på ulike livsstiler
og hyppig skifte av treningstrender. Læringsutbyttet
er utformet på gitt måte da det anses nødvendig at
man kjenner til hvilken betydning utvikling av feltet
har hatt, og har, for ulike gruppers livskvalitet. For å
kunne bidra til en videre utvikling innen feltet er det
nødvendig at man kjenner til feltets utvikling fram til
nå-tid.

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

Kandidaten:
kan anvende faglig kunnskap
om praktiske og teoretiske
problemstillinger om
screening/analyse samt
treningsplanlegging og kunne
redegjøre for sine valg

Studiet har som et bærende
element at studentene skal lære
seg å anvende teori og kunnskap
på ulike praktiske situasjoner
som de møter på ulike emner og
områder i studiet. Blant annet i
emnene “Utholdenhet og
hurtighet” og “Basis- og
styrketrening” vil studentene bli
utfordret på dette

Kan anvende faglig kunnskap og relevante Studiet har som et bærende element at studentene skal
resultater fra forsknings- og
lære seg å anvende forskningsbasert teori og faglig
utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske kunnskap på ulike problemstillinger som oppstår i de
problemstillinger innenfor trening, og
praktiske situasjonene de møter gjennom studiet. Dette
kunne gi begrunnelser for valg som gjøres for å gjøre dem kvalifisert til å håndtere ulike
omkring trening og fysisk aktivitet
treningsrelaterte oppgaver i arbeidslivet på et faglig
begrunnet grunnlag. Overordnet læringsutbytte er
utarbeidet på bakgrunn av dette.

kan reflektere over egen faglig
utførelse og justere denne
under veiledning

kan reflektere over egen faglig
utførelse av trening og fysisk
aktivitet og eventuelt kunne
justere denne under veiledning

Studentene vil i dialog med
andre studenter, eksterne
utøvere og trenere, samt
faglærere kontinuerlig diskutere
og reflektere rundt trening og
utførelse av trening. Dette er
blant annet sentralt i emnet
“Grunnleggende Sport
Coaching”

Kan reflektere over egen faglig utførelse Læringsutbyttet er formulert på følgende grunnlag: Fokus
av en treningsprosess og justere denne på veilederrollen i trening står sentralt i studiet. Dersom
under veiledning og diskusjon med andre. man skal kunne lede andre i trening og fysisk aktivitet –
fra screening til evaluering – er det nødvendig at man
evner å se det man utfører fra ulike perspektiver og
faglige tilnærminger. Man vil forstå bedre den funksjon
og påvirkning man kan ha som trener, ved å reflektere
over egen utførelse i diskusjon med andre. Man vil også
forstå den man trener bedre dersom man reflekterer
over hvordan det er å bli veiledet.

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

kan finne, vurdere og henvise
til informasjon og fagstoff om
trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det
belyser en problemstilling.

studiet presenterer i de ulike
emnene mye sentralt fagstoff
om ulike sider ved trening og
fysisk aktivitet. Gjennom den
praktiske aktiviteten og
utprøvinger - blant annet i
emnene “Utholdenhet og
hurtighet” og “Basis- og
styrketrening” - vil studentene
lære seg å bruke ulike
presentasjonsformer og tester
som belyser disse

Kan finne, vurdere og henvise til
informasjon og fagstoff om trening
og fysisk aktivitet, og framstille
dette slik at det belyser en
problemstilling om trening og fysisk
aktivitet.

Dette er et viktig læringsutbytte med tanke på fremtidig
utvikling av feltet og egen rolle som trener. I arbeidslivet
vil man ikke få presentert alle svar, og det er derfor viktig
at man vet hvordan man kan orientere seg i landskapet
av informasjon, og kritisk anvende denne for å finne
løsninger på eventuelle utfordringer. Gjennom de ulike
praktiske aktivitetene, vil studentene blant annet lære
seg å bruke ulike presentasjonsformer og tester som
belyser de problemstillinger, som kan dukke opp i løpet
av en treningsprosess. Studiet presenterer mye
grunnleggende og sentralt fagstoff om ulike sider ved
trening og fysisk aktivitet, hvor studentene både i praksis
og skriftlig må kunne kritisk vurdere innholdet. Dette vil
legge et godt grunnlag for senere innhenting og
behandling av informasjon.

kan beherske relevante faglige
verktøy, teknikker og
uttrykksformer

kan beherske og anvende noen
relevante faglige verktøy,
teknikker og uttrykksformer

Studenten lærer både teoretisk
og praktisk om dette – blant
annet i emnet “Grunnleggende
Sport Coaching”

Kan beherske ulik treningsteknologi,
ulike teknikker og metoder i trening
og fysisk aktivitet, samt ulike
uttrykksformer

Læringsutbyttet i denne sammenheng er valgt på
bakgrunn av en forståelse av at det er nødvendig at man
behersker ulik treningsteknologi som aktivitetsmålere og
laktatmålere; teknikker og metoder som for eksempel
videoanalyse av bevegelser, for blant annet å kunne
gjennomføre testing; samt å kunne bruke dette for å gi
råd i forhold til treningsplanlegging.
Dette gjelder både når det kommer til presentasjon av
metoder/teknikker/teknologier, og faktisk under selve
gjennomføringen av trening og fysisk aktivitet. Som
trener må man også kunne demonstrere og forklare slik
at den som blir veiledet, forstår og vil kunne gjennomføre
det treneren og utøveren sammen legger opp til.
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GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten:

Kandidaten:

har kunnskap om relevante
fag- og yrkes-etiske
problemstillinger

har kunnskap om relevante fagog yrkes-etiske problemstillinger
om trening og fysisk aktivitet ,
og hvordan
disse praktisk kan håndteres på
en adekvat måte.

Flere av emnene på studiet –
blant annet emnet “Vekst,
utvikling og Langsiktig
Treningsplanlegging” - tar opp
denne typen problemstillinger,
og studentene lærer gjennom
studiet om disse. De lærer også
å diskutere disse med ulike
grupper

Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger om trening
og fysisk aktivitet, og hvordan disse
praktisk kan håndteres på en adekvat
måte

For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre trening, må
man som trener, ha innsikt i hvilke problemstillinger som
kan dukke opp. LUB er utformet på bakgrunn av den
realitet at man vil møte mange ulike individ som trenger
helt ulik oppfølging, og man må også kunne samarbeide
med ulike mennesker på sin arbeidsplass. Alt man gjør
som trener, omfattes av ulike etiske prinsipper. Som
utgangspunkt må man forholde seg til lovbestemmelser.
Når det gjelder andre etiske problemstillinger er det ikke
alt man kan finne klare retningslinjer på. Vi legger opp til
at studentene må kunne drøfte ulike problemstillinger av
faglig og yrkesetisk art med ulike personer/grupper.
Læringsutbyttet følger NKRs nivå, men vi har valgt å
inkludere en evne til å løse problemer, inn i
kvalifikasjonen. Dette vil gå igjen i flere emner.

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
trening og fysisk aktivitet med
ulike personer og grupper både
på kort og lang sikt. Dette skal
kunne gjøres både individuelt og i
grupper, og i tråd med etiske krav
og retningslinjer.

Studentene gjennomgår emner blant annet “Vekst, utvikling og
Langsiktig Treningsutvikling” og
Grunnleggende Sport Coaching som konkret tar opp disse
temaene og lærer seg å
reflektere og argumentere i
forhold til dette.

Kan individuelt og sammen med andre
planlegge og gjennomføre trening og
fysisk aktivitet, i tråd med etiske krav og
retningslinjer, som strekker seg over tid.

Som trener må du kunne jobbe både selvstendig og
sammen med andre. Trener man større grupper sammen
med andre trenere er det viktig at man evner å lede
gruppen i samme retning for å kunne gjennomføre en
aktivitet. LUB henger mye sammen med utbyttet ovenfor,
men det inkluderer i tillegg en evne til å planlegge ut i fra
et fremtidsperspektiv. Treneren skal ikke bare håndtere
problemstillinger når de først oppstår, men kunne
planlegge et lengre løp i tråd med etiske krav og
retningslinjer. Dette er nødvendig for at man som
kandidat, skal evne faktisk å gjennomføre en planlagt
arbeidsoppgave. Det etiske aspektet ved LUBen handler
mye om å kunne tilpasse løpet underveis iht
problemstillinger som kan dukke opp (viser til forrige LUB
som ivaretar dette). Ved å ta hensyn til etiske krav og
retningslinjer vil man på en mer vellykket måte, nå målet
man har satt seg for arbeidet.

g Bachelor i trening og treningsledelse) - 18/03635-3 Akkreditering av nytt program 2018 - Bachelor i trening (opprinnelig Bachelor i trening og treningsledelse) : Vedlegg 4 - Sammenligning LUB årsstudium og bachelorprogram - fra saksbehandlerne

kan presentere sentralt
fagstoff som teorier,
problemstilling og løsninger
både skriftlig, muntlig og
gjennom andre uttrykksformer

kan formidle sentralt fagstoff
om trening og fysisk aktivitet
individuelt og til grupper både
skriftlig, muntlig og gjennom
andre uttrykksformer

Studentene har ulike
eksamensformer hvor de må
presentere fagstoff på ulike
måter, og i praktisk
treningsarbeid lærer de også
ulike presentasjons- og
vurderingsteknikker

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

kan utveksle synspunkter om og
erfaringer fra trening med andre
som har samme fagbakgrunn og
gjennom dette bidra til utvikling
av god treningspraksis

Studiet har ulike arbeidsmåter
og praktiske møter med
studenter og eksterne bidrar til
faglige diskusjoner på ulikt nivå
og utvikling av en dynamisk
treningsfilosofi hos den enkelte
student

kan formidle sentralt fagstoff om
trening og fysisk aktivitet både
skriftlig, muntlig og gjennom
andre uttrykksformer

Kan utveksle synspunkter om og
erfaringer fra trening med andre som har
samme fagbakgrunn, og på bakgrunn av
dette bidra til utvikling av en god
treningspraksis.

LUB er utformet på bakgrunn av følgende faktorer: Som
kandidat i ulike yrker, er det nødvendig at man ikke bare
har internalisert fagstoffet, men man må både kunne
bruke det som grunnlag, for den praksis man utfører,
samt kunne formidle hva man kan. Skal man for eksempel
kunne veilede noen i trening, er det nødvendig at man
evner å uttrykke seg korrekt, men på ulike måter. Ikke
alle vil ha lik forutsetning for å forstå spesiell
fagterminologi. Dersom man skal ha et foredrag eller
skrive fagartikler, vil man måtte formidle på en annen
måte. I emnene vil studentene få øve seg på ulike
formidlingsformer eksempelvis skriftlige- og muntlige
presentasjoner, og praktiske øvelser, hvor de må
presentere fagstoff på ulike måter. I praktisk
treningsarbeid lærer de også ulike presentasjons- og
vurderingsteknikker.
Dette LUB har en større tyngde faglig sett, enn de LUB
som tar opp i seg, hva som bør ligge til grunn for å utøve
trenerrollen/opplysningsrollen. Dette LUB er utformet slik
da vi ønsker å synliggjøre fagpersonen bak de ulike
yrkesprofilene. Det er ikke nok at man oppdaterer sin
egen kunnskap, men man kan også skape ny kunnskap
sammen i et fagfellesskap. Dette er nødvendig for
utvikling av både feltet og den enkelte arbeidsplass.
Studiet er lagt opp slik at det har ulike arbeidsmåter,
samt planlagte møter mellom studenter og eksterne
hvor de eksterne bidrar til faglige diskusjoner på ulikt
nivå. Dette skal samtidig bidra til utvikling av en
dynamisk treningsfilosofi hos den enkelte student
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kjenne til nytenkning
og
innovasjonsprosesser

Kjenne til nytekning og
innovasjonsprosesser
forbundet med trening og
fysisk aktivitet

Litteratur og møte med sterke
fagfolk internt og eksternt vil gi
studentene tilgang til forskning
og utviklingsarbeid som er
meget oppdatert

Kjenne til nytenkning og
innovasjonsprosesser forbundet med
trening og fysisk aktivitet

Jfr. LUB ovenfor som har et utviklende mål internt i seg,
så er dette LUB utformet slik for å ivareta det eksterne
blikket på egen praksis – dvs det er ikke alt man kan eller
trenger å finne opp på nytt. For å utvikle en best mulig
praksis, er det nødvendig at man er oppdatert på hva
andre institusjoner/bedrifter gjør/har utviklet.
Dette ivaretas i studiet med de kontakter og strukturer
som er etablert rundt studiet. Dette sikrer også at
fagstoffet i studiet til enhver tid er oppdatert.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/04288-12
Hanne Solheim Hansen
Anne-Lovise Reiche og Siri Gro Steinnes

Saksgang
Utdanningsutvalget 28.11.2018

Møtedato

REAKKREDITERING 2018 - ÅRSSTUDIUM PERSONLIG TRENER
Forslag til vedtak:

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere Årsstudium personlig trener
under forutsetning av at punkt 2 og 3 følges opp. I reakkrediteringen inngår en
mindre navnendring fra «Årsstudium i» til bare «Årsstudium» før fagnavnet.
2. Nødvendige leieavtaler som gjelder ny infrastruktur bør være på plass i god tid før
studieprogrammet starter opp.
3. Det må jobbes med å dokumentere og heve den formelle utdanningsfaglige
kompetansen, som er en felles utfordring for hele Nord universitet. For dette
studieprogrammet konkret mangler kun et fåtall fagpersoner utdanningsfaglig
basiskompetanse, og disse bør prioriteres til slik kompetanseheving.
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Sammendrag
Studieprogrammet ble etablert av styret 29.10.2014, og endrer innhold fra høsten 2019 slik at det
blir identisk med første studieår på nytt program Bachelor i trening. Det er en godt gjennomarbeidet
søknad, og studieprogrammet anbefales derfor reakkreditert.

Saksframstilling
Bakgrunn
Rektor har vedtatt egne retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved
Nord universitet (rektorvedtak 16/03574-5 den 29.12.2016 og senere justeringer av retningslinjene
ved rektorvedtak 17/01202-6 den 29.12.2017). Disse innebærer reakkreditering hvert syvende år.
I tillegg framgår av retningslinjene at ved større endringer, så skal studieprogrammet reakkrediteres.
Det er tilfellet for dette programmet, som endrer innhold (studieplan) slik at det blir identisk med
første studieår på nytt program Bachelor i trening. Det nye bachelorprogrammet erstatter dagens
Bachelor i idrett, der første og andre studieår i stor grad er identisk med Årsstudium i idrett og
dagens Årsstudium personlig trener.
Søknad om akkreditering av det nye bachelorprogrammet ble oversendt fra fakultetet 01.10.2018,
mens søknad om reakkreditering av det eksisterende årsstudiet ble oversendt noe senere
(dekanvedtak 18/01583-4).
Overordnet bilde av studiet
Årsstudium personlig trener har vært tilbudt siden høsten 2015 på studiested Bodø. Som navnet
tilsier er dette en utdanning for personlige trenere. En stadig mer sammensatt brukergruppe hos
blant annet treningssenterbransjen medfører større krav til treningsfaglig kompetanse og
treningsveiledere og personlige trenere.
Studiemodell presenteres nedenfor. Emnenavn med strek under er sentrale deler av
studieprogrammet;
1.semester
Funksjonell
screening og
biomekanikk
10 stp
Basis- og
styrketrening
10 stp
Anatomi og
fysiologi

10 stp

2.semester
Grunnleggende
sport coaching
10 stp
Trening av
utholdenhet og
hurtighet
10 stp
Vekst,
bevegelse og
langsiktig
treningsutvikling
10 stp

Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden og ny oversendelse
Reakkrediteringssøknad med tilhørende dokumentasjon og endret studieplan skal behandles i
fakultetenes lokale Utdanningsutvalg før behandling i sentralt Utdanningsutvalg. Det sentrale
Utdanningsutvalget behandler forslag til studieplan og tilhørende dokumentasjon for nye studier ved
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Nord universitet, og gir råd overfor rektor, som gir den endelige godkjenningen.
Reakkrediteringssøknaden ble behandlet i fakultetets lokale Studiekvalitetsutvalg 11.10.2018.
Utvalget anbefalte dekanen å godkjenne søknaden. Dekanen oversendte akkrediteringssøknaden
23.10.2018.
Etter at dekanen oversendte akkrediteringssøknaden, har det vært tett dialog mellom sentrale
personer i fagmiljøet og saksbehandlerne til sentralt Utdanningsutvalg. Utbedret søknad og
dokumentasjon er mottatt 21.11.2018, og legges fram for utvalget.
Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften
Nedenfor følger vurdering av oversendt akkrediteringssøknad og tilhørende dokumentasjon.
Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning til denne. Veiledninga er
bygd opp med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften; 1) veiledning, 2) krav til hva
søknaden minst skal inneholde og 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.

OK

§ 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.

Samsvar NKR: OK
Dekkende navn: OK
Faglig oppdatert: OK
Relevans videre studier: OK
Relevans arbeidsliv: OK
OK
Ikke helt OK; leieavtaler for ny
infrastruktur bør være på plass

(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være
Tilpasset LUB: OK
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal legges til
rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen. Aktiv rolle: OK
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller
kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som
er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.

OK
OK
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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.

Det er ikke aktuelt med
studentutveksling for årsstudiet.

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

Ikke praksis, men praktisk
trenerarbeid; 20 timer.
Samarbeidsavtaler er inngått.

§ 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.

Størrelse: OK
Kompetansemessig stabilt: OK
Sammensetning: OK

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

OK

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

Hovedstilling: OK

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.

Krav til kompetansenivå: OK

OK ut fra situasjonen; kun 2
personer mangler basis UH-ped

Førstestillingskompetanse i de
sentrale delene: OK

OK

OK

Ikke praksis, men praktisk
trenerarbeid. Se kommentar.

Kommentarer
Generelt:
Da akkrediteringssøknad for studieprogrammet første gang ble lagt fram for sentralt Utdanningsutvalg (06.12.2017), ble søknaden returnert fakultetet. Studieprogrammet har gjennomgått flere
endringer siden da. Den søknaden som nå legges fram, er utdrag av søknad om akkreditering av det
nye bachelorprogrammet, og er meget godt gjennomarbeidet. Fagmiljøet sammen med
faggruppeleder har fått god bistand fra egen fakultetsadministrasjon og har gjort en solid jobb.
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§ 2.2 (1) – læringsutbytte for studieprogrammet: Læringsutbyttebeskrivelsen (LUB) for årsstudiet og
bachelorprogrammet viser tydelige forskjeller og god faglig progresjon fra første til tredje studieår.
Dette er dokumentert i eget vedlegg fra saksbehandlerne. Begrunnelser for valg gjort i forbindelse
med det enkelte læringsutbytte viser at LUBene er godt gjennomtenkte.
§ 2.1 (4) – infrastruktur: Studieprogrammet krever mye infrastruktur både som følge av egenart og
beregnet antall studenter på årsstudium og bachelorprogram. Per i dag er det ikke signert leieavtalt
for nytt bygg (klatrehall med styrketreningsrom). Dette bør være på plass før oppstart av disse to
studieprogrammene, slik at nødvendig infrastruktur er sikret.
§ 2.2 (9) og 2.3 (7) – praksis, praksisavtaler, praksisveiledere: Studieprogrammet har ikke definert
praksis, slik mange profesjonsutdanninger har. Derimot er det definert praktisk trenerarbeid som
foregår delvis hos treningsindustrien og lag/foreninger. Dette er en viktig del av studieprogrammet,
og utgjør samlet 20 timer utenfor universitetets lokaler (for årsstudiet og samlet 170 timer for hele
bachelorprogrammet). Siden dette ikke er praksis, vurderes det slik at ovennevnte akkrediteringskrav
ikke skal oppfylles. Forholdene omkring praktisk trenerarbeid er likevel beskrevet i søknaden, og det
er inngått samarbeidsavtaler om dette. Det praktiske trenerarbeidet veiledes av fagpersoner fra
universitetet, og studentene vil ha kontaktpersoner ikke veiledere under det praktiske
trenerarbeidet.
§ 2.3 (2) – utdanningsfaglig kompetanse: Dette er i NOKUT veiledningen definert som UHpedagogikk 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 fravær av UH-pedagogisk kompetanse har ikke avgjørende
betydning for reakkrediteringen. Det er satt i gang flere prosesser ved Nord universitet innenfor
området, blant annet UH-ped basiskurs, utvikling av pedagogiske mappe og utvikling av
meritteringsordning for fremragende undervisere.
I søknaden framgår vurdering av fagmiljøets pedagogiske kompetanse, og her tydeliggjøres at kun to
fagpersoner mangler basiskompetanse. Disse bør prioriteres ved gjennomføring av basiskurs.

Oppsummering
Det anbefales at studieprogrammet reakkrediteres. Manglende leieavtale for nytt bygg, som er helt
sentralt for utdanningen, bør være på plass før oppstart høsten 2019. Ansatte som mangler
pedagogisk basiskurs bør prioriteres for gjennomføring av dette.

Vedlegg:
Dekanvedtak FLU 23.10.2018
Internt notat 21.11.2018 om ny oversendelse av akkrediteringssøknad
Søknad om reakkreditering av Årsstudium personlig trener – versjon 21.11.2018
Studieplan – norsk versjon
Studieplan – engelsk versjon
Sammenligning LUB årsstudium og bachelorprogram (fra saksbehandlerne)
Samarbeidsavtaler om trening
Epost kommunikasjon om leieavtaler og andre avtaler
Studiets fagmiljø – Cver
Studiets fagmiljø – publikasjonsliste
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Dekanvedtak FLU
Arkivreferanse:

18/01583-4

Saksbehandler

Runi Hagen

Dato

23.10.2018

Sak: Søknad om reakkreditering - Årsstudium Personlig trener

Vedtak:
Søknad om reakkreditering av Årsstudium Personlig trener godkjennes av dekan ved fakultet for
lærerutdanning og kunst- og kulturfag under forutsetning av at pkt a.-b. innfris innen 1.
desember.
a) Praksisavtalene må oppdateres slik at innholdet i disse stemmer overens med planlagt
innhold og omfang slik det fremkommer av hoveddokumentet og studieplan.
b) Engelsk versjon av programbeskrivelsen må ettersendes.

Egil Solli
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning. Dette gjelder også i forbindelse med
reakkreditering. NOKUTs Veiledning om akkreditering av studietilbud (mai 2017) og Mal for
søknadsutforming brukes som utgangspunkt ved utforming av akkrediterings- og
reakkrediteringssøknad og studieplan med tilhørende dokumentasjon.
Studiet det nå søkes reakkreditering om, inngikk tidligere som del av behandlingen av søknad om
akkreditering av Bachelorstudiet Trening og Treningsledelse. Bachelor i trening og treningsledelse ble
etablert av styret for Nord universitet i møte 30. oktober 2017 (sak 17/03810-1 Etablering av nye
studier ved Nord universitet studieåret 2018-2019). Årsstudiet ble ikke formelt vedtatt etablert. Selv
om årsstudiet er identisk med bachelorstudiets første studieår, skulle årsstudiet hatt en egen sak om
etablering før det kan akkrediteres og følgelig lyses ut som et selvstendig studietilbud.
Årsstudiet ble videre omtalt som Årsstudium i trening og treningsledelse.
Bachelor i trening og treningsledelse ble for første gang behandlet av sentralt Utdanningsutvalg (Sak:
17/03810-3) sammen med Årsstudium i trening og treningsledelse den 6. desember.
Studieplanene inkludert søknadene hadde for store mangler, og i tillegg var ikke etablering av
årsstudiet formelt godkjent, ergo ble det besluttet av rektor (sak: 17/01300-11) følgende:
1. Akkreditering av nytt program Bachelor i trening og treningsledelse (samt årsstudium)
avsluttes […]
Vedtaket er basert på følgende dekanvedtak(17/04064-2) som understreker følgende:
1. Akkrediteringsprosessen ift Bachelor i trening og treningsledelse videreføres ikke nå, men vil
bli vurdert videreført ila 2018.
Akkrediteringsprosessen ble gjenopptatt for begge studier våren 2018, men det ble heller ikke da
sendt inn søknad om etablering av årsstudiet. Fagmiljøet ønsket i løpet av prosessen å endre navnet
på årsstudiet fra trening og treningsledelse til Årsstudium personlig trener. Det eksisterer allerede
et studium med sistnevnte navn. Selv om navnene bli like, er ikke innholdet likt.
Mangel på formell etablering av det nye årsstudiet ble oppdaget i september av saksbehandler, hvor
koordinator for Akkrediteringsteamet, Anne-Lovise Reiche, ble kontaktet med håp om å finne en god
løsning. Etter avtale med studiedirektør Jan Atle Toska ble det bestemt at det skulle oversendes
etableringssøknad, selv om det var 1 måned etter fristen for innsending av etableringssøknader. Det
ble også avtalt med Reiche at akkrediteringssaken kunne oversendes til studieavdelingen én uke etter
avtalt frist (ny frist 8. oktober). Etter oversendelse av vedtak om etablering fra dekanen, ga
studieavdelingen beskjed om at saken må behandles som en reakkreditering da studiet har identisk
navn som et annet studium (personlig trener). Søknad om godkjenning av studieplan (akkreditering)
for Årsstudium personlig trener er derfor endret til å være en søknad om reakkreditering av
opprinnelig Årsstudium personlig trener.
Den 11. oktober 2018 ble søknad om reakkreditering behandlet i fakultetets lokale utdanningsutvalg,
hvor det ble vedtatt at fagmiljøet, sammen med saksbehandler, skulle forbedre noen begrunnelser
før saken oversendes dekan for godkjenning. Oversendelse til studieavdelingen ble dermed utsatt et
par uker for å sikre at dokumentasjonen tilfredsstiller kravene i studietilsynsforskriften.
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Om studieprogrammet:
Nedenfor gis en overordnet beskrivelse av programmet, samt en presentasjon av studiemodellen for
studieprogrammet.
En stadig mer sammensatt kundegruppe i treningssenterbransjen medfører større krav til
treningsfaglig kompetanse blant treningsveiledere og personlige trenere. Dagens norske
idrettsutdanninger er i for liten grad tilpasset de kravene som stilles for å jobbe med trenerarbeid og
fysisk trening innenfor idretten, noe som blant annet skyldes liten grad av praksisrettet undervisning.
Årsstudiet er tenkt å imøtekomme treningssenterbransjens etterspørsel av treningsfaglig
kompetanse. Studieprogrammet vil levere kompetanse innenfor helse- og treningsfag generelt, og
bidra til å øke kompetansen innenfor trening av barn, ungdom, toppidrettsutøvere, personer med
funksjonsnedsettelser og med helserelaterte problemer.

Høst

Functional Screening
og Biomekanikk

Basis og styrketrening
Resistance Training

Anatomi og Fysiologi

Basic Sport Coaching

Trening utholdenhet og
hurtighet

Growth, Movement and Long
term Athletic Development
Vekst, bevegelse og Langsiktig
Treningsutvikling

Vår
Grunnleggende Sport
Coaching

Development Speed and
Endurance

I det følgende gis en tabellarisk oversikt over saksutredningen. Det lagt vekt på saksbehandling tett
opp mot forskriften og NOKUTs veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT). Dersom det
er enkelte punkt som bør følges opp, markeres disse med tekst i rød farge. Noen punkt må følges
opp. Disse finnes igjen i innstilling til vedtak.
Forklaringer på forkortelser:
LUB = læringsutbyttebeskrivelse
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med
tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
1. Beskrivelse av og begrunnelse for opptakskravene til
studiet
2. Angivelse av tidspunkt for opptak til studiet og
studiestart, med begrunnelse
3. Beskrivelse av og begrunnelse for rangeringsregler
4. Beskrivelse av og begrunnelse for hvordan andre
relevante forskrifter er oppfylt
5. 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

Vurdering av kravene
1.
2.

3.
4.
5.
6.

OK Viser til Opptaksforskriften og
Nords forskrift og andre
OK følger løpet likt andre
ordinære studier i
studieporteføljen
OK
OK
Ikke relevant for dette studiet
Ikke relevant for dette studiet
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(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.
1. Beskrivelse av læringsutbyttet for studiet, og en
redegjørelse for hvordan dette er i samsvar med NKR.
2. Begrunnelse for de valgene som er tatt i arbeidet med
læringsutbyttebeskrivelsen.
3. Studiets navn på norsk, engelsk og eventuelt andre
språk.
4. Begrunnelse for hvordan studiets navn er dekkende
for studiets innhold og nivå.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
relevans for videre studier og /eller arbeidsliv.
1.

2.
3.

4.
5.

Beskrivelse av om studiet er faglig relevant for
arbeids- og samfunnsliv, videre studier eller begge
deler.
Eksempler på mulige yrker og/eller videre studier.
En redegjørelse for om søker har undersøkt hvilke
videre studier som vil være aktuelle for studentene å
søke om opptak til.
Beskrivelse av hvordan institusjonen jobber med å
sikre at studietilbudet er faglig oppdatert.
En vurdering av rekrutteringsgrunnlag og samfunnets
behov for den aktuelle kompetansen.

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på
1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
1.

Vurdering av kravene
1.
2.
3.
4.

OK.
OK
OK.
OK.

1.
2.
3.
4.
5.

OK
OK
OK
OK
OK

1.

OK

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OK
OK
OK
OK
Ikke relevant for dette studiet
Ikke relevant for dette studiet

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

(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
1.

Fagmiljøet viser til studiemodell. Sentrale
deler redegjøres for her, samt begrunnes.
Engelsk versjon av programbeskrivelsen
mangler og skal ettersendes i løpet av
november.

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.
For studier som tilbys på nett må redegjørelsen også
inneholde:
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5.

Beskrivelse av rutiner og organisering av teknisk støtte
til studenter og lærere.
6. Beskrivelse av opplæringen av nettstudentene.
(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.

1.
2.

3.

2.

OK
OK
OK

1.
2.

OK
OK

Oversikt over alle undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer som skal benyttes
Begrunnelse for hvorfor hver enkelt undervisnings-,
lærings- og vurderingsform er valgt, og for hvordan
disse formene gir grunnlag for at studentene oppnår
læringsutbyttet.
Beskrivelse av hvordan fagmiljøet legger til rette for at
studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen

(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
1.

1.
2.
3.

Beskrivelse av hvordan studentene vil møte forskning
og faglig og/eller kunstneriskutviklingsarbeid gjennom
studietilbudet.
Begrunnelse for at studiet har en relevant kobling til
forskning og/eller kunstneriskutviklingsarbeid, og
faglig utviklingsarbeid.

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

1.
2.

Beskrivelse av ordninger for internasjonalisering.
Begrunnelse for at ordningene er relevante for
studietilbudet.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger
for internasjonal studentutveksling. Innholdet i
utvekslingen skal være faglig relevant.

OK
OK

1.
2.

1.
2.

2.

Ikke relevant for dette studiet
Ikke relevant for dette studiet

Beskrivelse av ordninger for studentutveksling og
begrunnelse for at avtalene er faglig relevante.
Beskrivelse av hvilket tidspunkt i studiet utveksling er
mulig og begrunnelse for at utveksling kan innpasses i
det ordinære studieløpet.

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

1.

1.
2.

Beskrivelse av hvordan institusjonen legger til rette for
og gjennomfører praksis i studietilbudet.
Begrunnelse for at praksis er faglig relevant for
studietilbudet og bidrar til at studentene oppnår
læringsutbytte.

1.

OK men i avtalene står det at oppstart
er høsten 2018. Dette må endres.
Avtalene er for både BATRE og ÅPT.
Det vises til fordypninger som først
var tenkt som del av studiet – tidligere
BA i trening og treningsledelse.
Fordypningene er tatt ut for BA i
trening, dette må derfor tas ut av
avtalene.
Praksis beskrives som følger: innholdet
i praksisen skal bestå av en blanding
mellom observasjon og instruksjon
etter muntlig avtale mellom
studentene, praksisinstruktør og
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studieansvarlig. Godkjent praksis skal
attesteres av praksisinstruktør. Det er
uklart om det sistnevnte handler om
det å godkjenne oppmøte, eller en
vurdering av utførelsen? Dersom
instruktørene skal vurdere/evaluere
stilles det strengere krav til deres
kompetanse – spesielt dersom praksis
skal være obligatorisk. Avtalene må
speile det som faktisk skal gis av
ansvar hos de eksterne.
Konklusjonen blir derfor at
praksisavtalene må oppdateres.
Fagmiljøet har en plan for når dette
skal være på plass – i løpet av
november 18
2.
§ 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.
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.

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
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.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
studiet.
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.

OK

Vurdering av kravene
1.
2.
3.
4.
5.

OK
OK
OK
OK
OK

OK men Se kommentar under tabellen

1.
2.

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

Hovedstilling OK, sentrale deler
1. OK
2. Ikke relevant for dette
studietilbudet

(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.
1. Beskrivelse av den forskning 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.
(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.
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.
(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.
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.

1.
2.

1.
2.
3.

OK Publikasjonsliste vedlagt
OK begrunnelse

OK
OK
OK

1.
2.
3.

4.

OK viser til erfaring og
kunnskap i fagmiljøet
OK
OK men det må komme
tydelig frem i avtalene hva
som forventes av
instruktørene. Dersom det
kun innebærer praktisk
tilrettelegging for praksis ved
praksisstedene, samt enkel
veiledning (omvisning,
demonstrasjoner av apparat
o.l.), må kravene Nord setter
til instruktørenes
kompetanse være i tråd med
det som faktisk skal
gjennomføres.
OK ikke relevant dersom
instruktørene ikke skal være
en formell praksisveileder.
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Innstilling:
Søknad om reakkreditering av Årsstudium Personlig trener godkjennes av dekan ved fakultet for
lærerutdanning og kunst- og kulturfag under forutsetning av at pkt a.-b. innfris innen 1.
desember.
a) Praksisavtalene må oppdateres slik at innholdet i disse stemmer overens med planlagt
innhold og omfang slik det fremkommer av hoveddokumentet og studieplan.
b) Engelsk versjon av programbeskrivelsen må ettersendes.
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Nord universitet
FLU - Fakultet for lærerutdanning
og kunst- og kulturfag

INTERNT NOTAT – MED OPPFØLGING
Gjelder: Ny revidert søknad om reakkreditering - Årsstudium personlig trener (60 stp)
Til
Kopi til
Hanne Solheim Hansen, Egil Solli, Siri Gro Steinnes, Anne-Lovise Reiche
Jan-Atle Toska
Fra: Runi Hagen
Dato: 21.11.2018

Ref:

18/01583-6/

Den 11. oktober 2018 ble søknad om reakkreditering av Årsstudium personlig trener
behandlet i FLUs lokale utdanningsutvalg, hvor det ble vedtatt at fagmiljøet, sammen med
saksbehandler, skulle forbedre noen begrunnelser før saken oversendes dekan for
godkjenning. Oversendelse til studieavdelingen ble dermed utsatt et par uker (jf. avtalte frist
1. oktober) for å sikre at dokumentasjonen tilfredsstiller kravene i studietilsynsforskriften.
Etter ny gjennomgang, gjorde dekan ved FLU følgende vedtak (sak: 18/01583-4):
Søknad om reakkreditering av Årsstudium Personlig trener godkjennes av dekan ved
fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag under forutsetning av at pkt a.-b.
innfris innen 1. desember.
a) Praksisavtalene må oppdateres slik at innholdet i disse stemmer overens med
planlagt innhold og omfang slik det fremkommer av hoveddokumentet og
studieplan.
b) Engelsk versjon av programbeskrivelsen må ettersendes.
Saken ble følgelig oversendt studieavdelingen for behandling i sentralt utdanningsutvalg.
Siden oversendelse har det vært tett dialog mellom saksbehandlere for sentralt
utdanningsutvalg og sentrale bidragsytere (faggruppeleder og fagansatte) tilknyttet
Årsstudium personlig trener. Etter studieavdelingens utredning var det noen forhold som
måtte forbedres før saken kan oversendes Sentralt utdanningsutvalg.
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Det fagmiljøet særlig måtte ta hensyn til var enkelte forhold omkring
- fagmiljøets størrelse, kompetansemessig stabilitet og sammensetning;
- studietilbudets kobling til forskning;
- faglig oppdatering;
- trening i praksis;
- avtaler som berører infrastruktur; og
- studentenes aktive rolle i læringsprosessen
Fagmiljøet tok hensyn til merknadene, og oppdaterte dokument ble oversendt
saksbehandler for lokalt utdanningsutvalg til arkivering i public 360. Dette notatet følger
denne saken som er utgangspunktet for videre behandling i Sentralt utdanningsutvalg.
Hva gjelder saken om leieavtaler kommer dette frem i vedlegg 4.
Hva gjelder praksistrening, er det presisert i søknaden og i vedlegg 3 at det skal være avtaler
om trening, og ikke avtaler om praksis. Ansatte ved de eksterne lokasjonene vil ikke ha en
formell veilederrolle. Fagansatte ved Nord universitet skal stå for det fulle og hele ansvaret
for veiledning og vurdering. Studentene skal kun bruke de eksterne lokasjonene til å
observere samt høste erfaringer, som senere skal legge grunnlaget for skriftlige og muntlige
fremstillinger, som i sin tur gir grunnlag for vurdering.

Runi Hagen
Rådgiver
+47 74 02 26 04
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Generelt om studiet
Type studium (kryss av)
X

Årsstudium

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
X

campus-/stedbasert studium

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
X

heltidsstudium

Søknad om reakkreditering
Bakgrunn for søknaden
Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag ved Nord, og tidligere Profesjonshøgskolen ved
Universitetet i Nordland, har gjennom flere år jobbet med å planlegge et studieprogram rettet trening og
fysisk aktivitet. Dette skal erstatte dagens program som er rettet mot idrett og idrettsvitenskap. Bakgrunnen
for dette er en erkjennelse i fagmiljøet om at det er stort samfunnsbehov for kandidater med kunnskap
innen trening/fysisk aktivitet. Forut for planlegging av reakkreditering, har det blitt grundig vurdert om det
er behov for en utdannelse relatert til trening, eller om fakultetet heller bør satse på å samkjøre en felles
idrettsutdanning på tvers av studiesteder. Dekan, har i samråd med fagmiljøet, sett at det fra et
samfunnsperspektiv, vil være strategisk riktig å differensiere, sånn at det fortsettes med en idrettsvitenskaplig
utdanning ved campus i Levanger, mens det opprettes en treningsrelatert utdanning ved campus i Bodø.

Presentasjon av Nord universitet og fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag
Nord universitet ble dannet 1.1.2016 gjennom sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna
og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) etter vedtak om fusjonering i statsråd 9.10.20153. Dette er basert på
Meld St. 18 Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren4, som har som
mål å skape universiteter og høyskoler med høy kvalitet i utdanning og forskning, samt robuste fagmiljø.
Færre institusjoner og dermed færre styrer anses å gjøre det lettere å kunne se mer helhetlig på nasjonale,
regionale og lokale behov for utdanning og forskning.
Ved Nord universitet er det tre overordnede fagprofilområder som beskriver de viktigste satsingsområdene.
Disse er:




Blå og grønn vekst
Innovasjon og entreprenørskap
Velferd, helse og oppvekst
3
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Det tas opp studenter til mer enn 180 studier innenfor profesjonsutdanninger og teoretiske disiplinfag. Nord
universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master-, og Ph.D.-nivå.
Universitetets nye fakultetsstruktur trådte i kraft 1.1.2017. Dermed ble fakultet for lærerutdanning og kunst
og kulturfag opprettet. Fakultetet er resultat av en sammenslåing av avdeling for lærerutdanning ved
tidligere HiNT og deler av profesjonsskolen, som opprinnelig var en del av UiN. Studiet ligger videre inn
under faggruppen for kroppsøving, idrett og friluftsliv. Hvor det er ansatt 39 fagansatte fordelt på studiested
Bodø, Levanger og Bodø. Foruten ansvar for kroppsøving i grunnskoleutdanningen, fysisk aktivitet i
barnehagelærerutdanningen og kroppsøvingsdidaktikk i praktisk pedagogisk utdanning, så er studiene
bachelor i idrettsvitenskap, lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag, friluftsliv årsenhet og
mastergradsutdanning i kroppsøving og idrettsvitenskap underlagt faggruppen. Faggruppen har også en
stadig økende forskningsproduksjon, med 30 publiseringer i internasjonale tidsskrift på nivå 1 og 2 i 2017.

Tabell 1 Generelt om studiet
Studiets navn
Studiets navn (engelsk)
Nivå
Normert studietid
Organisering
Studiested
Regulert rammeplan

Bachelorstudiet
Bachelor i trening
Bachelor strength and
conditioning
Bachelorgrad med 180
studiepoeng
3 år
Campusbasert heltidsstudium
Bodø
Nei

Årsstudiet
Årsstudium personlig trener
Strength and conditioning
Årsstudium med 60 studiepoeng
1 år
Campusbasert heltidsstudium
Bodø
Nei

Bakgrunnen i reakkrediteringssøknaden, ligger i at fagmiljøet ser at det er et samfunnsbehov for flere som
er utdannet innen trening, både innen idrett, treningssenterbransjen og i forhold til fysisk aktivitet generelt.
«Siden tidlig på 1990-tallet har treningssentrene etablert seg som en stadig viktigere arena for fysisk aktivitet
blant det norske folk. I Meld. St. 19 (2014-2015) «Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter» peker
myndighetene på treningssenterbransjen som en viktig aktør i folkehelsearbeidet, gjennom å tilrettelegge for
og fremme fysisk aktivitet i befolkningen.» (Virke Trening «Et kompetanseløft i treningssenterbransjen,
oktober 2016)
En stadig mer sammensatt kundegruppe i treningssenterbransjen medfører større krav til treningsfaglig
kompetanse blant treningsveiledere og personlige trenere. Virke Trenings kompetanseutvalg uttrykker i sin
analyse at dagens utdanningstilbud svarer dårlig til deres kompetansebehov. Årsstudium personlig trener
(Strength and conditioning) imøtekommer treningssenterbransjens etterspørsel av treningsfaglig
kompetanse.
Dagens norske idrettsutdanninger har valgt profiler som ikke primært er rettet mot det å jobbe med
trenerarbeid og fysisk trening innenfor idretten, noe som blant annet skyldes liten grad av praksisrettet
undervisning. Fysiske trenere er den raskest voksende yrkesgruppen innenfor idretten på verdensbasis,
og hovedårsaken til at utdanninger i andre land innenfor dette området er raskt voksende.
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Virke Trening etterspør i sin rapport “Et kompetanseløft i treningssenterbransjen” fra 2016 utdanninger
som både holder faglig godt nivå og som innholdsmessig er tilpasset behovene til bransjen. Vi mener at
vår utdanning Årsstudium Personlig Trener i møte kommer dette behovet, og fyller et behov utover det
andre institusjoner i Norden gjør. Konklusjon blir at studiet har et betydelig potensial for å tiltrekke seg
studenter fra hele landet, Sverige og Danmark men også Norden for øvrig.
Tabell 1. Studiemodell for årsenhet personlig trener.

Tabell 2: Studiemodell
Endringer i studiemodellen kan forekomme. Pensum godkjennes og publiseres for hvert semester.
Emne
SP 2019 2020
høst vår
Funksjonell screening og biomekanikk
10 10
Basis- og styrketrening
10 10
Anatomi og fysiologi
10 10
Grunnleggende sport coaching
10
10
Trening av utholdenhet og hurtighet
10
10
Vekst, bevegelse og langsiktig treningsutvikling
10
10

Strategisk betydning av å ha en årsenhet personlig trener ved Nord universitet

I forbindelse med fusjonen av Nord universitet har det oppstått et behov for å gjennomgå og revidere
universitetets idrett- og kroppsøvingsutdanninger. Slik situasjonen er i dag er fagprofilen til idrett- og
kroppsøvingsutdanningene som tilbys i Bodø, Nesna og Levanger svært like og bygget opp på en tradisjonell
måte i forhold til andre norske institusjoner. Selv om en viss grad av samkjøring vil være naturlig, er det også
ønskelig at hver av de tre avdelingene finner sine egne nisjer. På denne måten vil man unngå at den faglige
overlappingen mellom studiestedene blir for stor, og man kan utvikle sin egen lokale profil.
Virke Trenings kompetanseutvalg uttrykker i en nylig utarbeidet analyse, at dagens grunnutdanninger i idrett
i for liten grad svarer til de kompetansekrav treningssenterbransjen etterspør. Også de kortere kursene som
tilbys i «personlig trening» oppleves som mangelfulle. Bransjen antyder i sin rapport mangler når det gjelder
faglig dybde, omfang og innretting, og peker også på begrensede muligheter for videreutdanning.
Bransjens Kompetanseutvalget ønsker seg derfor en grunnutdanning i idrett/trening som er bedre tilpasset
kompetansekravene, som har tilstrekkelig mengde relevant praksisrettet undervisning, og som gir mulighet
for videreutdanning.1
I en tid der helseproblematikk grunnet fysisk inaktivitet er økende, utgjør idrettsrelaterte aktiviteter eller
fysisk trening en av våre viktigste folkehelseressurser. For å bidra til økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet
er det avgjørende med kompetente trenere/instruktører, særlig i barne- og ungdomsårene. I idrettspolitisk
dokument 2015-2019 framsettes det et mål om å øke andelen utdannede trenere i norsk idrett. Til tross for
dette retter dagens norske idrettsutdannelser seg stadig mindre mot praktisk-pedagogisk
trenerkompetanse, og spesifikke utdanningsløp som idretts-trener/-instruktør eksisterer ikke på
årsstudiumsnivå eller bachelornivå.
Det planlagte studieprogrammet vil ha høy prioritet rundt internasjonalt samarbeid rundt studentutveksling
og forskning, samt fagutvikling innenfor fagområdet. Fagmiljøet har blant annet et godt samarbeid med
5
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University of South Wales og Limerick Institute of Technology, som gjennom flere år har tilbudt studier innen
samme fagområde.
Med utgangspunkt i NOKUT`s modell for studieporteføljestyring; SEFØ, følger en utredning av det foreslåtte
studieprogrammet:
Årsstudium personlig trener skal erstatte årsenhet i idrett og årsenhet personlig trening. Utnyttelse av
eventuelle ledige ressurser ved andre studiesteder, vil ha høy prioritet. Samt å utnytte spesiell
fagkompetanse på tvers av studiesteder. Digitale undervisningsmetoder, vil også muliggjøre bruk av ledige
ressurser fra andre studiesteder, med minimale kostnader knyttet opp til reise, så i enkelte av emnene vil
det legges opp til noe nettbasert undervisning, for å i enda større grad utnytte kompetanse på tvers, for å
sikre høy kvalitet kostnadseffektivt.
Studieprogrammet vil levere kompetanse innenfor helse- og treningsfag generelt, og bidra til å øke
kompetansen innenfor trening av barn, ungdom, toppidrettsutøvere, personer med funksjonsnedsettelser
og med helserelaterte problemer. Utdanningen er i sterkt samsvar med Nord universitets fagprofil «velferd,
helse og oppvekst». Et årsstudium i samarbeid med internasjonale institusjoner med høy kompetanse innen
styrke og utholdenhetstrening (University of South Wales og Limerick Institute of Technology) vil bidra til
internasjonalisering og gi det idrettsfaglige miljøet ved Nord universitet en internasjonal samarbeidspartner
med et sterkt forskningsmiljø, og kontakter inn mot en rekke profilerte europeiske toppidrettsmiljøer.
En stadig mer sammensatt kundegruppe i treningssenterbransjen medfører større krav til treningsfaglig
kompetanse blant treningsveiledere og personlige trenere. Virke Trenings kompetanseutvalg uttrykker i sin
analyse at dagens utdanningstilbud svarer dårlig til deres kompetansebehov. Fordypning trening er tenkt å
imøtekomme treningssenterbransjens etterspørsel av treningsfaglig kompetanse.1
Dagens norske idrettsutdanninger er i for liten grad tilpasset de kravene som stilles for å jobbe med
trenerarbeid og fysisk trening innenfor idretten, noe som blant annet skyldes liten grad av praksisrettet
undervisning. Fysiske trenere er den raskest voksende yrkesgruppen innenfor idretten på verdensbasis og
har kompetanse i spesialisert arbeid med fysisk trening innenfor et bredt spekter av idretter, på ulike nivåer.
1

https://www.virke.no/tjenester/rapporter-analyse/rapporter/treningssenterbransjen-2017/
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Forutsetninger for akkreditering
(Studietilsynsforskriften § 2-1)
(1.1) Aktuelle krav i lov om universitetet og høyskoler med tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
For selvakkrediterende institusjoner forutsetter NOKUT at forholdene rundt styringsorgan, reglement,
klagenemd, læringsmiljøutvalg og utdanningsplan er på plass. Årsstudium personlig trener er ikke styrt av
rammeplaner.
Studiet er omfattet av følgende lover/forskrifter:
 Lov om universiteter og høgskoler
 Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet
 Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
 Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
 Forskrift om godskriving av høyere utdanning
 Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og
høgskoler
 Forskrift om opptak til høyere utdanning
Prosessen følger ellers Reglement for etablering av studier og godkjenning av studieplaner ved Nord
universitet.
Vitnemål utstedes automatisk etter avsluttet grad. Diploma Supplement utstedes automatisk til studenter
som får utstedt vitnemål.
Nord universitet som selvakkrediterende institusjon (§3-3 i Universitets- og høyskoleloven)
Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier slik det fremgår av Lov om universiteter og
høyskoler. Likevel er det fastsatt i universitetets reglement at NOKUTs krav til akkreditering av studier også
skal gjelde når universitetet selv etablerer egne studietilbud og godkjenner studieplaner for disse (dette
gjelder også for godkjenning av allerede etablerte studietilbud ifb reakkreditering). Det fremgår også i
NOKUTs veiledning (mai, 2017) at deres kriterier for akkreditering gjelder for alle som tilbyr høyere
utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett). NOKUT anbefaler derfor
at alle institusjoner som utarbeider nye studier bruker veiledningen aktivt i utformingen av studiene. I denne
søknaden om reakkreditering vil vi søke å begrunne hvordan studiets innhold og oppbygning oppfyller
kravene i forskriften.
Informasjon om kvalitetssikringssystemet og saksgangen (etter §4-1 og §5-1 i studietilsynsforskriften)
System for kvalitetssikring av utdanningen ble godkjent av NOKUT 12.6 2012 for tidligere Universitetet i
Nordland. Nord universitet har videreført elementer fra alle de fusjonerte institusjonenes akkrediterte
kvalitetssikringssystem, og har utformet et justert system som opprettholder høye kvalitetskrav.
Universitetsstyret vedtok på sitt møte 23. juni 2016 de overordnede rammene for nytt felles system. Et nytt
element i systemet er at reakkreditering av eksisterende studieprogram inngår med fast syklus. Årsstudium
personlig trener inngår ikke i FLUs vedtatte plan for reakkreditering, men siden studiet har identisk navn
med et studium som allerede tilbys, vil saken behandles som en reakkreditering. Innholdet i opprinnelig
årsstudium personlig trener vil dermed endres, forutsatt at denne reakkrediteringssøknaden godkjennes.
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Sentralt Utdanningsutvalg behandler forslag til studieplan for studier (både ved reakkreditering og
akkreditering) ved Nord universitet, og gir råd overfor rektor som gir den endelige godkjenningen.
Studieplanene skal tilfredsstille dokumentasjonskravene i NOKUTs studietilsynsforskrift (Forskrift om tilsyn
med utdanningskvaliteten i høyere utdanning), som ble revidert og vedtatt 9.2.2017, og tilhørende
veiledning til søknad om akkreditering av studier. Veiledningen gir retningslinjer for utforming av søknader
og er oppdatert mai 2017. Lokalt Utdanningsutvalg gjør sammen med ledelsen for det enkelte fakultet en
innledende vurdering for å avklare om grunnleggende forutsetninger for akkreditering/reakkreditering er
tilfredsstilt i forhold til studietilsynsforskriften. For søknader som går videre til Sentralt Utdanningsutvalg,
oppnevner akkrediteringsteamet ved Nord universitet en eller flere saksbehandlere fra teamet til å
gjennomføre en kvalitetsvurdering av søknaden. Saksbehandler kan ikke evaluere samme sak i Sentralt
Utdanningsutvalg som vedkommende har gjort i Lokalt Utdanningsutvalg, men hun/han kan veilede og gi
råd. Saksbehandler må utføre saksbehandlingen i samsvar med kravene til utdanningskvalitet slik disse er
fastsatt i studietilsynsforskriften, og må ta hensyn til andre forskrifter, reglement og lovbestemmelser som
er relevant for studiet det søkes akkreditering for. I sin faglige vurdering skal saksbehandler konkludere
tydelig om utdanningskvaliteten oppfyller vilkårene i studietilsynsforskriften.
I samråd med Lokalt Utdanningsutvalg fatter dekanen ved fakultetet et foreløpig vedtak. Søknaden
videresendes så til Sentralt Utdanningsutvalg som gir råd til rektor som til slutt fatter endelig vedtak om
reakkreditering.
Opptakskrav
Kravene til førstegangsvitnemålskvote blir oppfylt via opptak i Samordna opptak. Rangeringsregler følger
Forskrift om opptak til høyere utdanning, Kapittel 7, Rangering av søkere ved opptak. Søknadsfrist for opptak
til studiene er 15. april. Tidspunkt for opptak til studiene er 20. juli og studiestart er i midten av august.
Søknadsfrist og tidspunkt for opptak er satt av Samordna opptak.
Årsenhet personlig trener omfattes av Opptaksforskriften samt Forskrift om studier og eksamen ved Nord
universitet. Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldede
regler. Rangering foretas på grunnlag av poeng fra videregående skole (GSK) med eventuelle tilleggspoeng,
maksimalt to poeng. For opptak på grunnlag av realkompetanse må søkeren være minst 25 år og ha relevant
kompetanse som kan veie opp for at de vanlige opptakskravene ikke oppfylles.
Opptak på grunnlag av realkompetanse til årsstudium personlig trener krever at søkeren til studiet har
arbeidserfaring i tilknytning til treningssenterbransjen eller trening innen idretten. Søkere med
realkompetanse vil konkurrere med de øvrige søkerne om studieplass. Ettersom en del av emnene tilbys på
engelsk, anbefales det at søkeren har tilstrekkelige kunnskaper i engelsk (B2).
Det kreves politiattest til studiet ettersom studentene kommer i kontakt med ungdom under 16 år gjennom
praktisk trenerarbeid. Politiattesten fås ved søknad til politiet. Tilbudsbrevet på studiet må vedlegges
søknaden. Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder.
Dersom politiattesten ikke leveres ved studiestart, får ikke studenten anledning til å delta i praktisk
trenerarbeid der barn er involvert. Dette betyr at han/hun ikke får anledning til å gjennomføre
utdanningen.
Sertifisering
Etter at studenten har fullført og bestått programmet kan hun/han melde seg opp til en eksamen som
arrangeres av The National Strength and Conditioning Association (NSCA). Denne må tas separat og når den
eventuelt er bestått vil man få det første grunnleggende sertifikatet innen NSCA. Våre samarbeidende
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institusjoner USW og LIT/Setanta gir dette tilbudet på samme måte til sine studenter.
NSCA er en non-profit aktør som jobber for å fremme kunnskap om trening på global basis. Organisasjonen
har ca 45000 medlemmer og sertifiserte profesjonelle trenere på verdensbasis. Organisasjonen samarbeider
nært med våre to samarbeidspartnere USW og LIT/Setanta, og har en betydelig posisjon internasjonalt innen
fagområdet. NSCA arrangerer konferanser og seminarer årlig over hele verden, og utgir bøker og flere
vitenskapelige journaler om trening.
Et NSCA sertifikat vil spesielt ha betydning for studenter som ser for seg å jobbe internasjonalt. Dette
grunnleggende sertifikatet kan så utvides faglig både når det gjelder bredde og dybde, og vil gi søkere til
jobber innen trening et fortrinn.
https://www.nsca.com/
(1.2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging og progresjon
samt muligheter for studentutveksling.
I vedlegg 1 følger studieprogrambeskrivelse og i vedlegg 2 emnebeskrivelser for emnene som inngår i
studiet, på norsk. Dette viser studiets innhold, oppbygging og progresjon. Det er ikke lagt til rette for
utveksling for dette studiet. Engelsk versjon av studieprogrambeskrivelse ettersendes i løpet av november.
Tabell 3:Studiemodell
Høst
Funksjonell Screening
og Biomekanikk

Basis og styrketrening

Anatomi og Fysiologi

Grunnleggende Sport
Coaching

Trening utholdenhet
og hurtighet

Vekst, bevegelse og
Langsiktig
Treningsutvikling

År 1
Vår

Første studieår er et grunnleggende år som er felles med studenter som tar bachelor i trening. Sentrale
områder har et særskilt fokus på aktiviteter hvor studenten skal kunne utføre en evaluering av personer som
skal trene og drive med fysisk aktivitet, lære noe om hvordan noen sentrale egenskaper kan trenes, samt
lære grunnleggende forhold i teori og praksis om hvordan man skal opptre som trener (for eksempel styrke
og utholdenhet). Undervisning som gjøres i de sentrale områdene er bygd på forskerkompetanse. Dette
synliggjøres i §2-3(4). De sentrale områdene er representert i følgende emner:
 Funksjonell Screening og Biomekanikk
 Basis og styrketrening
 Grunnleggende Sport Coaching
 Trening utholdenhet og hurtighet
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Tabell 4: Vedlegg
Vedlegg
til forutsetninger for akkreditering Markert med «Ikke relevant» dersom et
vedlegg ikke er aktuelt for studiet
Firmaattest fra Brønnøysundregisteret (nye private institusjoner)
Styringsordning (nye institusjoner)
Styrevedtekter (nye institusjoner)
Eksamensreglement og, eller inkludert, institusjonens bachelorgradsreglement
(nye institusjoner)
Andre relevante reglementer (nye institusjoner)
Reglement for klagenemnd + ev. avtale om samarbeid om klagenemnd (nye
institusjoner)
Bestemmelse læringsmiljøutvalg (nye institusjoner)
Mal for utdanningsplan (nye institusjoner)
Vitnemål og Diploma Supplement (alle)
Systembeskrivelse av kvalitetssikringssystem (nye institusjoner)
Beskrivelse av kvalitetsarbeidet. Gjelder kun den delen av kvalitetsarbeidet som
beskriver kvalitetssikringen av studier på Ph.d.-nivå (For søkere om Ph.d.studium for første gang).

Vedlegg nr.

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Vedlegg 3
Ikke relevant
Ikke relevant

Krav til studietilbudet
(Studietilsynsforskriften § 2-2)
(2.1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
Studietilbudets læringsutbyttebeskrivelser
Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd læringsutbyttet
Læringsutbyttebeskrivelsene for studiet fremgår av tabell 3 nedenfor.

for

studieprogrammet.

Redegjørelse for hvordan dette er i samsvar med NKR (Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk)
I tabell 2 er det også skissert hvordan læringsutbyttebeskrivelsene for årsenhet personlig trener samsvarer
med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Sammenligningen indikerer at det er godt
samsvar mellom studienes læringsutbytter og kravene i NKR.
Begrunnelse til læringsutbyttebeskrivelsene i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) gir en oversikt over utdanningsnivåene i Norge,
og viser hvilke nivåer kvalifikasjonene fra det norske utdanningssystemet er innplassert på i forhold til
hverandre. Under følger en oversikt over studiets læringsutbytte (LUB) og hvordan det er knyttet til NKR:
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Tabell 5: LUB for årsenhet i personlig trener, knyttet opp mot NKR
NKR (nivå 7)
KUNNSKAPER
Kandidaten:
har bred kunnskap om sentrale
temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser,
verktøy og metoder innenfor
fagområdet

Studieplan (overordnet LUB)

Begrunnelse for sammenheng

Kandidaten:
har kunnskap om
grunnleggende temaer,
teorier, problemstillinger,
prosesser, verktøy og metoder
innen screening/analyse av
personer som man skal trene.

Studiet gir innføring i teori
omkring screening, og hvordan
man i praksis kan gjennomføre
denne som basis for utforming
av treningsprogrammer.

kjenner til forsknings- og
utviklingsarbeid innenfor
fagområdet

kjenne til sentrale begreper,
teorier og utviklingsarbeid
innen langsiktig
treningsplanlegging

kan oppdatere sin kunnskap
innenfor fagområdet

kan orientere seg i aktuell
faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt
trening i teori og praksis, og
gjennom dialog drøfte og
utvikle sin faglige
treningspraksis

Kandidatene vil på ulike nivåer
og trinn i utdanningen bli gjort
kjent med sentralt forsknings- og
utviklingsarbeid innen trening og
fysisk aktivitet, og hvordan dette
kan brukes i treningsplanlegging
Kandidatene vil gjennom studiet
møte ulike faglige utfordringer
og lære å løse disse både
gjennom praktisk trening og i
forhold til å innhente relevant
kunnskap.

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

kjenne til noen overordnede
trekk ved historie, tradisjoner,
og egenart for trening, og
fagområdets plass og
betydning i dagens samfunn

Trening og fysisk aktivitet har en
lang historie og er i kontinuerlig
utvikling. Kandidatene vil møte
dette aspektet på ulike måter i
ulike temaer

Kandidaten:
kan anvende faglig kunnskap
om praktiske og teoretiske
problemstillinger om
screening/analyse samt
treningsplanlegging og kunne
redegjøre for sine valg

Studiet har som et bærende
element at studentene skal lære
seg å anvende teori og kunnskap
på ulike praktiske situasjoner
som de møter på ulike emner og
områder i studiet. Blant annet i
emnene “Utholdenhet og
hurtighet” og “Basis- og
styrketrening” vil studentene bli
utfordret på dette

FERDIGHETER
Kandidaten:
kan anvende faglig kunnskap
og relevante resultater fra
forsknings- og utviklingsarbeid
på praktiske og teoretiske
problemstillinger og treffe
begrunnede valg
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kan reflektere over egen faglig
utførelse og justere denne
under veiledning

kan reflektere over egen faglig
utførelse av trening og fysisk
aktivitet og eventuelt kunne
justere denne under veiledning

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

kan finne, vurdere og henvise
til informasjon og fagstoff om
trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det
belyser en problemstilling.

kan beherske relevante faglige
verktøy, teknikker og
uttrykksformer

kan beherske og anvende noen
relevante faglige verktøy,
teknikker og uttrykksformer

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten:
har kunnskap om relevante
fag- og yrkes-etiske
problemstillinger

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

Kandidaten:
har kunnskap om relevante
fag- og yrkes-etiske
problemstillinger om trening
og fysisk aktivitet , og hvordan
disse praktisk kan håndteres på
en adekvat måte.

kan planlegge og gjennomføre
trening og fysisk aktivitet med
ulike personer og grupper
både på kort og lang sikt. Dette
skal kunne gjøres både
individuelt og i grupper, og i
tråd med etiske krav og
retningslinjer.
12

Studentene vil i dialog med
andre studenter, eksterne
utøvere og trenere, samt
faglærere kontinuerlig diskutere
og reflektere rundt trening og
utførelse av trening. Dette er
blant annet sentralt i emnet
“Grunnleggende Sport
Coaching”
studiet presenterer i de ulike
emnene mye sentralt fagstoff
om ulike sider ved trening og
fysisk aktivitet. Gjennom den
praktiske aktiviteten og
utprøvinger - blant annet i
emnene “Utholdenhet og
hurtighet” og “Basis- og
styrketrening” - vil studentene
lære seg å bruke ulike
presentasjonsformer og tester
som belyser disse
Studenten lærer både teoretisk
og praktisk om dette – blant
annet i emnet “Grunnleggende
Sport Coaching”

Flere av emnene på studiet –
blant annet emnet “Vekst,
utvikling og Langsiktig
Treningsplanlegging” - tar opp
denne typen problemstillinger,
og studentene lærer gjennom
studiet om disse. De lærer også
å diskutere disse med ulike
grupper
Studentene gjennomgår emner blant annet “Vekst, utvikling og
Langsiktig Treningsutvikling” og
Grunnleggende Sport Coaching som konkret tar opp disse
temaene og lærer seg å
reflektere og argumentere i
forhold til dette.
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kan presentere sentralt
fagstoff som teorier,
problemstilling og løsninger
både skriftlig, muntlig og
gjennom andre uttrykksformer

kan formidle sentralt fagstoff
om trening og fysisk aktivitet
individuelt og til grupper både
skriftlig, muntlig og gjennom
andre uttrykksformer

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

kan utveksle synspunkter om
og erfaringer fra trening med
andre som har samme
fagbakgrunn og gjennom dette
bidra til utvikling av god
treningspraksis

kjenne til nytenkning og
innovasjonsprosesser

Kjenne til nytekning og
innovasjonsprosesser
forbundet med trening og
fysisk aktivitet

13

Studentene har ulike
eksamensformer hvor de må
presentere fagstoff på ulike
måter, og i praktisk
treningsarbeid lærer de også
ulike presentasjons- og
vurderingsteknikker
Studiet har ulike arbeidsmåter
og praktiske møter med
studenter og eksterne bidrar til
faglige diskusjoner på ulikt nivå
og utvikling av en dynamisk
treningsfilosofi hos den enkelte
student
Litteratur og møte med sterke
fagfolk internt og eksternt vil gi
studentene tilgang til forskning
og utviklingsarbeid som er
meget oppdatert
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Studiets navn og begrunnelse for valg av navn
Studiets navn på norsk: Årsstudium personlig trener
Studiets navn på engelsk: Strength & Conditioning
Norge er et av landene i verden, med flest treningssenter i forhold til innbyggertall. Nesten 1 av 3 nordmenn
oppgir at det foretrekker å trene på treningssenter. Det er ca 1100 treningssenter i Norge, ifølge
bransjeorganisasjonen Virke trening, omsettes det personlig trening tjenester, for ca 1,15 millioner kroner
pr treningssenter. Denne omsetningen er ifølge Virke trening raskt voksende (eksempelvis 13 % vekst i 2016
sammenlignet med 2015). Behovet for personlige trenere med 60 studiepoeng eller mer formell utdanning,
er stort. Samtidig er det å utdanne dyktige personlige trenere sterkt bundet opp mot bedre folkehelse. Det
er et stort antall nordmenn som ønsker å benytte seg av personlige trenere, for å øke sin fysiske aktivitet og
drive denne korrekt.
I Norge har man i mange år hatt utdanninger innen området personlig trener (PT). Begrepet er innarbeidet
i markedet, og har også vært en del av studieporteføljen ved Nord Universitet i en årrekke. FLU har et ønske
om at studiet også skal ha en grad av gjenkjenning internasjonalt og vi vil arbeide for at S&C både benyttes
i oversettelse av studiet og studie-/emneplaner til engelsk, og at man der det mulig og naturlig også benytter
begrepet i en generell markedsføring. Det aller beste ville selvsagt være om man fant et navn som kunne
brukes i alle sammenhenger og som i tillegg fenger bredt, og vi mener at navnet vi foreslår både er dekkende
og lett å bruke i markedsføringen av studiet. De aller fleste potensielle studenter har et forhold til begrepet
PT (Personlig Trener).

(2.2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/eller arbeidsliv.
Faglig oppdatering av studietilbudet
Som nevnt tidligere i dokumentet er det fagområdet som studiet tar utgangspunkt i et av de områder
innen fysisk aktivitet, trening og idrett som er i sterkest utvikling faglig. Det er derfor viktig at studiets
innhold både er oppdatert ved oppstart og at man har planer for kontinuerlig oppdatering underveis.
Studiet et utviklet i nært samarbeide med Limerick Institute og Technology (LIT) og deres fagansvarlige
partner Setanta College,og University of South Wales (USW). Begge disse institusjonene har tilsvarende
(identiske) utdanninger som den som skal tilbys ved Nord Universitet. Fagmiljøene ved disse institusjonene
er blant de ledende i verden både i kraft av egen forskning og gjennom sin nære tilknytning til NSCA, og
faggruppen ved Nord Universitet har samarbeidet nært med disse når det gjelder innhold i studiet. Vi har
også forsknings- og utviklingsprosjekter sammen med disse miljøene. Det er også etablert utvekslingsavtaler
som sikrer fagansatte og studenter muligheter til å samarbeide med disse institusjonene om
kunnskapsutveksling på ulike områder. Det gjennomføres forskningsfaglig samarbeide med en rekke andre
institusjoner både nasjonalt og internasjonalt innen fagområdet. Dette framgår av oversikten over
forskningsproduksjonen som er gjennomført av fagansatte.
Samtidig er det viktig at Nord Universitet også på egen hånd arbeider med faglig oppdatering og utvikling
innen de områder som inngår i studiet. Det er gjennomført og gjennomføres samarbeide om forskning og
utvikling med en rekke klubber og særforbund. Lokalt har vi samarbeid med de sentrale idretts- og
treningsmiljøene, og både de fagansatte og studentene har gjennomførte og pågående prosjekter i
samarbeide med ulike miljøer lokalt. Nasjonalt har vi prosjekter sammen med flere særforbund – blant
14
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annet innen ishockey, fotball og håndball. Fagmiljøet har også nært samarbeide med idrettskrets og
Olympiatoppen lokalt, og deltar aktivt for å utvikle kompetanse i universitetets lokalmiljø. Fagansatte
samarbeider også med Nordlandssykehuset om utvikling av ulike forskningsprosjekter som vil kunne gi
kompetanseoppbygging. Nord Universitet har selv gjennomført faglige konferanser, og deltar aktivt i faglige
konferanser i regi av kretser og forbund. Tre av de fagansatte er med i nordisk nettverk om talentutvikling.
Fagmiljøet har flere stipendiater som er i ulike faser av sitt studieløp, og har også ansatt egne stipendiater i
undervisnings- og forskningsstillinger. Disse jobber med problemstillinger som er sentrale i
studieprogrammet og bidrar med faglig oppdatering. Nylig er to stipendiater utlyst i fagmiljøet
innen fagområder som er sentrale i studiet, og som vil sikre løpende faglig utvikling.
Fagmiljøet har fire ulike forskningsgrupper hvor fagansatte samarbeider om å utvikle, gjennomføre og
dokumentere forskningsarbeide på studiets fagområder. Som det vil framgå av tabell 8 har de fagansatte og
forskningsgruppene en betydelig produksjon av relevante artikler og annen forskningsproduksjon.
Relevansen for arbeids- og samfunnsliv
En av de store utfordringene verden står overfor i dag er utviklingen av en befolkning hvor inaktivitet og
dårlig helse blir stadig mer utbredt. Dette er dokumentert gjennom utallige forskningsprosjekt over hele
verden – også flere norske. Det er derfor et økende behov for personer med kompetanse som kan avhjelpe
denne utviklingen og gi veiledning om hvordan man kan forebygge for eksempel dårlig allmenn helse og
overvekt. Samtidig ser man en stadig økende etterspørsel fra idretten etter kompetanse om generell
ressurstrening (strength and conditioning) som ikke er knyttet til den spesifikke idrett. De studenter som tar
årsstudium personlig trener vil inneha en kompetanse som setter dem i stand til å fungere på disse
områdene. Dette kan blant annet være stillinger som:









personlige trenere
miljøarbeidere
trening av eldre i institusjon
trenere i idrettslag
folkehelsekoordinator
fysiske trenere i toppidrett
treningsveiledere
trening av funksjonshemmede

I Norge har det vært (og er) en faglig debatt som dreier seg om hva slags kompetanse trenere skal ha både
på breddenivå/mosjonsnivå og for idrettslig eliteutøvere. Et eksempel på dette er Virke Trenings rapport «Et
kompetanseløft i treningssenterbransjen» fra oktober 2016.
Et element i denne debatten er diskusjonen rundt talentutvikling og frafallsproblematikk i idretten hvor
fagmiljøet ved Nord Universitet har hatt en svært aktiv rolle i vitenskapelige artikler, fagkonferanser og i den
generelle offentlige debatten. Disse temaer er sentrale i denne utdanningen.
Årsstudium personlig trener omhandler alle disse elementene og det er derfor også naturlig å skissere
arbeidsmuligheter for studentene innenfor områdene nevnt over.
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Årsstudium personlig trener er beregnet på studenter som ønsker å skaffe seg en funksjonell utdanning som
på ulike nivå og alderstrinn gir kompetanse innen idrett/trening og ledelse av trening/fysisk aktivitet.
Kunnskapen vil også være svært relevant for de som skal bli kroppsøvingslærere. I tillegg gir studiet et
innblikk i hvordan man pedagogisk og praktisk kan legge opp trening for personer med ulike forutsetninger
som ønsker å forbedre sin fysiske form og personlige helse. Man lærer å gi ulike former for tilbakemeldinger
på utført trening, og man kan belegge faglig de valg man anbefaler når det gjelder ulike sider for trening og
treningsledelse. Denne vekslingen mellom teoretisk innføring og praktisk utprøving er et bærende element i
utformingen av studiet.
Videre studier etter fullført årsstudium
Bestått årsstudium gir studentene muligheter for opptak til flere studier på bachelornivå både i Norge og
utenlands. Eksempler på studieprogram som studentene vil være kvalifisert til er:
 Bachelor i Trening, ved FLU
 Bachelor i idrettsvitenskap, ved FLU
Studentene vil også kunne være kvalifiserte til bachelorutdanninger ved andre norske
utdanningsinstitusjoner innen fagområdene idrett, kroppsøving og folkehelse. Ved våre samarbeidspartnere
ved LIT og USW finnes det bachelorutdanninger innen strength and conditioning som våre årsstudenter vil
være kvalifiserte til.

Rekruttering og etterspørsel
Årsenhet i personlig trener, skal erstatte følgende studieprogram:
 Personlig trener (årsstudium),
 Idrett (årsstudium)
Disse to studieprogrammene hadde i 2018 tilsammen 90 førsteprioritetssøkere i Bodø, og søkningen har
vært stabil på dette nivået de siste årene.
Fra og med høsten 2019 tilbys ikke lengre programmene Idrett (årsstudium) og Idrett (bachelor). For
studentene som begynte på ett av årsstudiene høsten 2018 har denne endringen ingen konsekvenser
ettersom programmet har et omfang på 1 år. For studentene som begynte på programmet Bachelor Idrett
høsten 2018 vil det nye tilbudet ikke påvirke deres studieløp, det andre året vil tilbys slik planlagt. Denne
reakkrediteringssøknaden berører årsstudiet i personlig trener som består av ett år slik beskrevet tidligere i
dokumentet.
Slik beskrevet tidligere i teksten er det nye årsstudiet utformet med en b e d r e bransjetilpasset fagprofil
som ikke finnes andre steder i Skandinavia. Vi forventer derfor at dette søkertallet vil kunne øke betraktelig.
Vi ønsker også å benytte våre internasjonale kontakter også i et markedsføringsarbeid av studiet.
FLU vurderer særlig at våre partneres tilknytning til europeiske toppidrettsorganisasjoner (gjennom
samarbeid med Limerick Institute of Technology og University of South Wales), har potensiale til å øke
studiets attraktivitet, spesielt fra internasjonale studenter. Vi har en ambisjon om å bygge renomme
internasjonalt.
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(2.3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
Studietilbudets samlede arbeidsomfang
Årsstudium personlig trener består av 60 studiepoeng. Det beregnes at studentene vil få et samlet
arbeidsomfang på 1700 timer. Disse timene fordeles på flere ulike kategorier slik det er naturlig ut fra studieog emnebeskrivelser.
Det beregnes normalt ca 300 undervisningstimer på 60 studiepoeng. Studiets modell for læringsutbytte
innebærer at studentene i tillegg til klasseromsundervisningen skal gjennomføre en betydelig del med
praktisk utprøving eller trening i tillegg til klasseromsundervisningen. Dette kan bestå i at den enkelte
student driver egentrening rettet mot studiets ulike emner, at studentene samarbeider i mindre grupper i
form av trening og fysisk aktivitet, eller at studentene gjennomfører fysiologisk testing eller screening.
Studentene vil også møte eksterne utøvere enten i universitetets treningsfasiliteter, eller i form av praksis
utenfor universitetet. Denne aktiviteten vil det være mulig å gjennomføre via den tilgang studentene har på
fasiliteter via Nord Universitet sine leieavtaler og tilgjengelig teknologisk utstyr. Totalt anslår vi at
studentene vil gjennomføre 580 timer med egentrening, tester og gruppetrening internt og eksternt. Den
eksterne aktiviteten vil øke i omfang utover i studiet.
Videre vil det være nødvendig for studentene å drive selvstudier og faglig oppdatering. Nord Universitet har
gode fasiliteter til dette både med et sterkt fagbibliotek og et stort utvalg grupperom. Studiet har et oppgitt
pensum knyttet til det enkelte emne som det forventes at studentene løpende setter seg inn i. Det er
beregnet 500 timer til selvstudium pr år.
Alle emner har en eller annen form for vurderingsordning. Dette kan være skole-eksamen, mappevurdering,
praktisk-metodisk eksamen eller krav til deltakelse. Totalt er det satt av 300 timer til forberedelse og
gjennomføring av vurdering.
Tabell 6. Studentenes forventede arbeidsomfang
Undervisnings- Egentrening
Ekstern Selvstudier Eksamen
Samlet
timer
Gruppetrening Trening
Eksamensarbeidsomfang
Tester
Industri
forberedelser
Screening
Idrett
Praksisarbeid
Første
300 timer
580 timer
20
500 timer
300 timer
1700 timer
studieår
timer

(2.4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.
Studietilbudets innhold og oppbygging
Studiet gir en innføring i hvordan man pedagogisk og praktisk kan legge opp trening for personer med ulike
forutsetninger som ønsker å forbedre sin fysiske form og personlige helse. Studentene lærer å gi ulike
former for tilbakemeldinger på utført trening, og kan belegge faglig de valg de anbefaler når det gjelder
ulike sider for trening og treningsledelse. Utdanningen er i samsvar med Nord Universitet sin fagprofil
«velferd, helse og oppvekst».
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Årstudiet er utviklet for studenter som ønsker å skaffe seg en funksjonell utdanning som gir dem en
pedagogisk og idrettsfaglig kompetanse for å på ulike nivå og alderstrinn fungere som trener. Dette krever
en høy utdanning av god akademisk kvalitet basert på den nyeste forskningen. Den høye akademiske
kompetansen som fagmiljøet besitter garanterer kvaliteten på studietilbudet. Etter fullført årsstudium vil
studentene ha grunnleggende kunnskap og ferdigheter samt en generell kompetanse innenfor feltet.
Overordnet LUB møtes i emneplanene, og en oversikt over detaljer i dette ligger i vedlagte tabell og i
emneplanene.
Studieåret er felles både for studenter som tar årsstudiet personlig trener og de som tar bachelor i trening.
Dette året består av grunnleggende emner som krever generell studiekompetanse. For at studentene skal
oppnå de læringsutbytter som står beskrevet i emnebeskrivelsene er emnene obligatoriske i studiet.
Emnene og året består av både teoretisk kunnskap og praktisk treningsutøvelse og gir grunnleggende
innføring i de mest sentrale forhold knyttet til trening. Studentene skal også kjenne til historien og
utviklingen som har skjedd innenfor faget trening.
Planlegging og evaluering har en sentral plass i både praksis og de teoretiske emnene. Praktisk utprøving av
trening i ulike former er sentralt ettersom studentene derigjennom lærer å praktisere den teoretiske
kunnskapen i interaksjon med både ulike grupper og i ulike sammenhenger. For å kunne fungere som en god
treningspedagog må studenten være kapabel til å kunne reflektere over egen praksis og lære å justere den
under veiledning. Observasjon er fremtredende i den praktiske treningen. Treningspraksis er integrert i de
ulike emnene og gjennomføres dels som egentrening eller gruppetrening med andre studenter, og dels som
trening av eksterne grupper. Det er etablert samarbeidsavtaler med aktører både fra industrien og fra frivillig
idrett (vedlegg nr 5) som sikrer at studentene får en meget relevant erfaring med trening og kontakt med
relevante utøvere/kundegrupper.
For å kunne fungere som en god profesjonsutøver må studenten være kapabel til å kunne planlegge,
gjennomføre og evaluere treningsøkter. Dette får studentene erfaring fra for eksempel i emnene “Sport
Coaching” og “Trening og Grunnleggende Treningsplanlegging”.
Praktisk trenerarbeid
Praktisk trenerarbeid er sentralt ettersom studentene derigjennom lærer å praktisere den teoretiske
kunnskapen med ulike grupper og i ulike sammenhenger. For å kunne fungere som en god treningspedagog
må studenten være kapabel til å kunne reflektere over egen praksis og lære å justere den under veiledning.
Dette gjenspeiles blant annet i emnet “Grunnleggende Sport Coaching” hvor studenten både lærer
grunnleggende teori om dette, og får anledning til å praktisere med veiledning i ulike settinger.
Treningspraksis er integrert i de ulike emnene og gjennomføres dels som egentrening eller gruppetrening
med andre studenter, og dels som trening av eksterne grupper. Det er etablert samarbeidsavtaler med
aktører både fra treningsindustrien og fra frivillig idrett (vedlegg nr 8) som sikrer at studentene får en meget
relevant erfaring og kontakt med relevante utøvere/kundegrupper.
Praktisk trenerarbeid er gjennomgående i hele studiet. I emneplanene legges det opp til at all teoretisk
undervisning følges opp og eksemplifiseres gjennom praktisk trenerarbeid. Praktisk trenerarbeid i
treningsindustri/idrett er lagt inn som obligatorisk arbeid. Det legges opp til minimum 20 timer praktisk
trenerarbeid.
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På emnenivå er læringsutbyttet definert gjennom hvilke(n) kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse
studenten skal oppnå.
I vedlegg 3 følger en oversikt over alle emner som inngår i årsstudium personlig trener med tilhørende
læringsutbyttebeskrivelser.
Det fremgår av studieplanen og de ulike emneplaner at studentenes erfaringer med praktisk trenerarbeid
er et bærende og fundamentalt element i studiet. Det legges stor vekt på studentaktiv læring. Studentene
vil fra starten av og gjennomgående i hele studiet oppleve en veksling mellom teoretisk innføring i og
praktisk utførelse av trening. Den praktiske treningen har ulikt innhold og form i ulike emner.
For det første vil studentene få personlig erfaring med ulike treningsformer og planlegging av trening. De vil
også oppleve dette gjennom gruppearbeid med andre studenter. Det er utarbeidet og etablert avtaler med
treningsindustrien og ulike idrettsklubber. Dette sikrer at våre studenter kan gjennomføre praktisk utprøving
både ved ulike idrettsklubber og ved bedrifter i treningssenterbransjen (vedlegg 8). Dette er miljøer av ulik
størrelse og innhold og gir studentene muligheter til å velge ut fra framtidige preferanser når det gjelder
arbeid.
Fagmiljøet har en svært bred kontaktflate mot disse miljøene, og flere av de fagansatte har vært og er
engasjert som trenere og instruktører i ulike klubber og institusjoner som beskrevet i krav til fagmiljøet (8).
Gjennom denne kontakten med praktisk trenerarbeid og idrett sikres en systematisk og utstrakt kontakt
mellom Nord Universitet og de ulike treningsmiljøene som studentene har kontakt med. Dette gjør det også
mulig å følge opp studentene tett både gjennom dialog og gjennom tilknytningspunkter via praktisk
utførelse av trening/instruksjon enten i treningsindustrien eller i frivillig idrett.
Denne nære og systematiske kontakten gjør det mulig for Nord Universitet å sikre at de som fungerer som
studentenes kontaktpersoner i eksterne miljøer, har den nødvendige treningsfaglige kompetansen, og
muliggjør også oppfølging for å sikre at kompetansen oppdateres jevnlig slik at den hele tiden er relevant
for studietilbudet og kompatibel med det studentene lærer ved Nord Universitet.
Studentene skal på ulike måter dokumentere og kommentere de erfaringer de gjør i praktisk treningsarbeid
både internt og eksternt. Dette gjenfinnes i de ulike emneplaner og evalueringsformer i disse. Studentene
skal på ulike måter dokumentere både treningsprosessen og resultatet av denne. Presentasjonsformen av
dette kan være i form av for eksempel videoer/analyser, muntlige presentasjoner i ulike fora, innlevering av
treningslogger/treningsprogram, og innleveringer i mapper. Ansvarlig faglærer vil gi tilbakemeldinger til
studentene på ulike måter – karakter, muntlig diskusjon/veiledning, og skriftlig evaluering er blant annet
aktuelt.
I studiet er studentenes praktiske utprøving og instruksjon sentralt. Praktisk trenerarbeid er ikke utskilt som
eget emne og derfor heller ikke studiepoenggivende, men det er likevel viktig ettersom det er sentralt at
studentene får praktisk erfaring i å fungere som trener og instruktør. Koblingen mellom teoretisk innføring
og praktisk utprøving er et bærende element i utdanningen.
Det er en grunnleggende tanke bak studiet at studentene lærer best i et miljø hvor det er nær kobling
mellom klasseromsundervisning og ulike sider av praktisk utøvelse av trening og treningsledelse.
Nord Universitet har etablert dialog med følgende lag/klubber/foreninger: Innstranda IL, Stamina, FK Bodø
Glimt, Grand, PolarGym, Junkeren, BHK (listen vil utvides). Pdd har alle disse bekreftet at de tar imot
studenter. Bekreftelsen er sendt enten per epost eller som underskrevet avtale.
Nord Universitet vil med utgangspunkt i studieplan og emneplaner (vedlegg 1 og 3) og sammen med idretten
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og treningssenterbransjen sentralt, arbeide for å komplettere tilbudet om samarbeidsplasser slik at
studentene får et enda bredere utvalg å velge fra. De fagansatte vil veilede studentene i den praktiske
utprøvingen både ved universitetet og ute i industri og klubber.
Dette sikrer at studentene får etablert kunnskap om hvordan man arbeider i mulige framtidige
arbeidsplasser, og de gis anledning til å knytte kontakter både mot personer som trener selv og som fungerer
som trenere/instruktører. Det er en målsetting at studentene skal få anledning til å bidra med sin kunnskap
fra ulike emner, og stedene hvor studentene kan gjennomføre utprøving har både ulikt innhold og ulikt
treningsmessig og idrettslig nivå.
Studentene har som nevnt utprøving av trening gjennom hele studiet. Grunnen til dette er at man så tidlig
som mulig skal få kunnskap om hvordan forholdene er ute i arbeidslivet – samt at man gjennom denne
erfaringen får praktisert også når man har bygget seg opp en betydelig kunnskapsbase, og kan fungere mer
selvstendig i praksis.
Trener-/instruktørutøvelsen er som tidligere nevnt et bærende element i alle emner i studiet. Det ligger i
studiets egenart at man forutsetter at studentene er aktive i praktisk utførelse av enten egentrening, trening
i mindre grupper, eller ved at det utføres screening eller testing.
De fagansatte vil kunne sikre at studentenes erfaring med praktisk trening og instruksjon veiledes, og
studentene vil gjennom mappeinnlevering og annen dokumentasjon vise at de innehar nødvendig kunnskap
og erfaring fra praktisk arbeid med ulike utøvere.
Nær og systematiske kontakt med praksisfeltet gjør det mulig for Nord Universitet å sikre at
ansatte/trenere/ledere i idretten og på treningssenter, har kjennskap til hva studentene skal gjennomføre i
løpet av perioden og hvilke læringsutbytter de jobber mot. Dette gjør at disse ansatte/trenere/lederne, kan
tilrettelegge for at studentene får jobbet optimalt med oppgaver relatert til treningsvirksomhet.
Gjennom den integrerte praktiske treningen vil studentene oppnå følgende LUB:
•Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot ulike
sider av trening
•Kunne reflektere over egen faglig utøvelse innen trening og justere denne under veiledning
•Vurdere etiske utfordringer i trening og justere egen praksis i forhold til dette
•Kunne praktisere faget innen dets mest sentrale anvendelsesområder
•Ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger om trening
•Kunne planlegge, gjennomføre og evaluere trening både på kort og lang sikt.
•Kunne formidle sentralt fagstoff om trening
Begrunnelse for læringsutbyttebeskrivelser
Overordnet LUB er delt inn i Kunnskap, Ferdigheter og Generell Kompetanse. Innenfor hvert av disse tre
områdene er det skissert flere området som studiet skal gi studentene læring på. Overordnet LUB møtes i
emneplanene, og en oversikt over detaljer i dette ligger i vedlagte tabell og mer detaljert i emneplanene.
Kunnskap
For det første skal studentene gis en grunnleggende innføring i de mest sentrale forhold knyttet trening, og
de skal kjenne til historien og utviklingen til faget. De fleste emner ivaretar denne funksjonen. Dette
illustreres blant annet ved at emnene på engelsk benevnes for eksempel «Basic Functional Screening and
Biomechanics». Studentene skal også få oversikt over sentrale begreper og teorier, samt få oversikt over
hovedtrekkene i utviklingsarbeid og forskning. Videre skal studentene få oversikt over verktøy slik at de
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kontinuerlig kan oppdatere og utvikle sin kunnskap. De vil også lære å formidle kunnskapen gjennom
praktisk trenings-/trener aktivitet. Dette kan man blant annet se i emnet “Sport Coaching og Trening” hvor
studentene skal lære seg å gjennomføre planlagt trening i praksis med ulike personer og grupper.
Ferdigheter
Koblingen mellom teoretisk innføring og praktisk treningsarbeid er altså sentralt i studiet og det er viktig at
studentene lærer å praktisere sin kunnskap på ulike grupper og i ulike sammenhenger. De skal kunne
reflektere over egen praksis og lære å justere den under veiledning fra faglærere og i dialog med studenter
og andre. Studentene vil i sin yrkesutøvelse møte ulike etiske problemstillinger og studiet vil søke å lære
studentene å justere sin praksis for å møte disse problemstillingene på en adekvat måte. Den praktiske
delene av emnene vil etter hvert få et betydelig innslag av selvstendighet og studentene vil lære å fungere
selvstendig som trener/instruktør. Studenten lærer gjennom dette blant annet å bruke tilegnet kunnskap
til å begrunne og argumentere for de valg man gjør rundt planlegging og gjennomføring av trening. Dette er
en sentral del i blant annet emnet “Grunnleggende Treningsplanlegging”. Trening og kunnskap om trening
er et fagområde som har vært og er i konstant utvikling forskningsmessig og når det gjelder praksis. En
vesentlig ferdighet for studentene er at man klarer å tilegne seg den nye kunnskapen som utvikles og klarer
å framstille den slik at den gir forståelig informasjon om aktuelle problemstillinger som oppstår.
Generell kompetanse
Kommunikasjon og faglige diskusjoner med ulike grupper er et sentralt forhold når studentene skal utøve
sitt yrke og bidra med sin kunnskap til andre, og studiet vil søke å bidra til at dette kan gjøres på en god
måte. Spesielt vil det være viktig at studentene klarer å oppdatere og implementere kunnskap i sin praktiske
utførelse av yrket og dette vil ivaretas i en rekke av studiets emner. Planlegging, gjennomføring og evaluering
av trening vil også være sentralt i studiet, og studenten vil blant annet i emnet «Langsiktig Treningsutvikling»
få belyst dette.
Tabell 7. Oversikt over studiemodellen
Høst
År 1

Funksjonell Screening
og Biomekanikk

Basis- og styrketrening

Anatomi og Fysiologi

Grunnleggende Sport
Coaching

Trening utholdenhet
og hurtighet

Vekst, bevegelse og
Langsiktig
Treningsutvikling

Vår

Det foreligger ikke noen nasjonal rammeplan for studiet og følgelig foreligger det heller ikke noen forskrifter.
Årsenheten er felles for de som tar bachelor i trening og årsstudium i personlig trener, hvor alle emner er
obligatoriske for de studenter som er tatt opp på programmet. Emnene, unntatt praksis, kan også tas
som enkeltemner av andre studenter (med forbehold om at det finnes plass).
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Tabell 8 LUB på overordnet nivå mot LUB på emner

Funksjonell Screening og biomekanikk

Anatomi, og fysiologi

Basis- og styrketrening, Resistance Training

Vekst, bevegelse og langsiktig treningsutvikling

Grunnleggende Sport Coaching

Trening av utholdenhet, hurtighet og agility

Læringsutbytter

X

X

X

X

X

Nr. KUNNSKAP: Kandidaten skal:
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2

3
4
5

har kunnskap om grunnleggende temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og X
metoder innen screening/analyse av personer som man skal trene.
kjenne til sentrale begreper, teorier og utviklingsarbeid innen langsiktig treningsplanlegging
X
kan orientere seg i aktuell faglitteratur, identifisere viktige problemstillinger rundt trening i teori X
og praksis, og gjennom dialog drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
kjenne til noen overordnede trekk ved historie, tradisjoner, og egenart for trening, og
fagområdets plass og betydning i dagens samfunn
FERDIGHETER: Kandidaten skal:
kan anvende faglig kunnskap om praktiske og teoretiske problemstillinger om screening/analyse
samt treningsplanlegging og kunne redegjøre for sine valg
kan reflektere over egen faglig utførelse av trening og fysisk aktivitet og eventuelt kunne justere
denne under veiledning
kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
kan beherske og anvende noen relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
GENERELL KOMPETANSE: studenten skal:
har kunnskap om relevante fag- og yrkes-etiske problemstillinger om trening og fysisk aktivitet ,
og hvordan disse praktisk kan håndteres på en adekvat måte.
kan planlegge og gjennomføre trening og fysisk aktivitet med ulike personer og grupper både på
kort og lang sikt. Dette skal kunne gjøres både individuelt og i grupper, og i tråd med etiske krav
og retningslinjer.
kan formidle sentralt fagstoff om trening og fysisk aktivitet individuelt og til grupper både skriftlig,
muntlig og gjennom andre uttrykksformer
kan utveksle synspunkter om og erfaringer fra trening med andre som har samme fagbakgrunn
og gjennom dette bidra til utvikling av god treningspraksis
Kjenne til nytekning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
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Infrastruktur
Store deler av undervisningen vil foregå i Mørkvedlia idrettspark hvor fagseksjonen ved Campus Bodø i dag
har sine fasiliteter.
Fagseksjonen i Bodø flyttet hit i 2003 og idrettsparken har siden da hatt en kontinuerlig oppgradering av
fasilitetene.
Bilde Mørkvedlia idrettspark

Uteområdene inneholder blant annet fullverdig friidrettsbane med 8 løpebaner med Bodø Kommune som
driver, og en fullverdig fotballbane med kunstgress og undervarme som Mørkvedhallen BA drifter. I tillegg
har universitetet i samarbeide med orienteringsklubben utvikling orienteringskart for nærområdet. Det er
også lysløype i umiddelbar nærhet av Mørkvedlia Idrettspark.
I Mørkvedlia finnes en svømmehall hvor universitetets undervisning i svømming og livredning gjennomføres.
I samme bygning finnes et treningssenter – Stamina Mørkved. Her er Studentsamskipnaden medeier.
Videre finnes det i dag 3 idrettshaller i Mørkvedlia Idrettspark. Hall A er en turnhall (rød pil) primært
beregnet på apparatturn. Denne hallen ble ferdigstilt høsten 2017 og leies av Nord Universitet for
undervisningsformål og trening for studenter. Hall B (gul pil) er den eldste av hallen i Mørkvedlia (ferdig
1991) og er en tradisjonell idrettshall, og inneholder også garderober og kantine. Denne leier Nord
Universitet i perioder.
Hall C (brun pil) ble bygget i 2003. Her har undervisningsseksjonen i idrett, friluftsliv og folkehelse ved
Campus Bodø sine kontorer hvor alle ansatte er lokalisert. Hallen inneholder også fasiliteter for studenter i
23

67/18 Reakkreditering 2018 - Årsstudium personlig trener - 17/04288-12 Reakkreditering 2018 - Årsstudium personlig trener : Vedlegg 3 - Søknad om reakkreditering av Årsstudium personlig trener - versjon 21.11.2018

form av en mindre datalab og seminarrom.
Det finnes også et auditorium med plass til 42 studenter og 2 undervisningsrom med plass til 20-25
studenter. Videre finnes det i Hall C en fysiologisk lab hvor det blant annet finnes en stor tredemølle
beregnet for tester ved bruk av rulleski. Her gjøres det tester av blant annet maksimalt oksygenopptak og
anaerob terskel. Denne laben benyttes av ansatte og studenter til ulike prosjekter og den har også vært mye
benyttet av de fleste av Bodøs idrettslag som har utøvere på nasjonalt nivå. I en annen testlab gjøres det
tester på kraftplattformer og isokinetiske styrketester.
Spesielt kraftplattformene har vært mye benyttet både av den lokale og den regionale idretten.
Fagseksjonen har også annet testutstyr som brukes mye av lokal og regional idrett. Det er blant annet kjøpt
inn Polar TeamPro system som brukes for å evaluere trening i ulike idretter. Dette har blant annet vært
brukt på elitehåndballen i Bodø. Det finnes også et tidtakersystem for testing av akselerasjon og hurtighet
som er mye brukt både av toppidretten og andre grupper utøvere – blant annet innen ungdomsidretten.
I Hall C finnes også er treningsrom hvor studentene på seksjonen har fri tilgang til trening. Rommet benyttes
også i noen grad til undervisning.
Mørkvedhallen
Mørkvedhallen BA bygger for tiden også en fjerde idrettshall – Hall D – med beregnet ferdigstilling april 2019
(skissert med oransje kvadrat). Denne hallen vil inneholde en klatrehall hvor studentene primært på
friluftsliv vil få tilgang til trening.
Videre vil denne hallen også inneholde et eget treningsrom på ca 600 kvadratmeter spesielt beregnet på
studentene på årsenhet personlig trener og bachelor i Trening. Her vil det finnes fasiliteter som er beregnet
på praktisk utprøving i en rekke av de emner som ligger i studieplanen. Det vil også være mulig å invitere
treningsgrupper hit med tanke på at våre studenter skal få erfaring i utførelse av praktisk trenings- og
instruktørarbeid. Disse fasilitetene vil være unike for norske utdanningssteder og gi studentene god
anledning til å arbeide praktisk med flere av de sentrale elementene i utdanningen. Fasilitetene vil også
være tilrettelagt med tanke på online undervisning og veiledning.
Det vil også gi studentene anledning til å ha sesjoner med ulike grupper praksisobjekter. Disse fasilitetene
vil bli utstyrt med utstyr innkjøpt av Nord Universitet som er tilpasset undervisningsbehovene.
Utover selve hallene og uteområdene for trening inneholder Mørkvedlia også betydelige lager for ulikt
utstyr og en joggeløype. Studentsamskipnaden har også bygget ca 650 boenheter på området hvor mange
av våre studenter vil kunne bo i forbindelse med studiet. Atkomsten til Mørkvedlia er enkel både med tog
og buss, og området har godt med parkeringsplasser.
Det er absolutt dekning for å si at anleggene er av de absolutt beste i Norge og spesielt godt tilpasset de
undervisningsbehov vi har. Det er også gangavstand til fasilitetene som finnes på hovedcampus og deler av
teoriundervisningen vil kunne foregå der.
Nord universitet har leieavtaler med utleier av de nevnte anleggene frem til 2023. Universitetet arbeider
med forlenging og justering av eksisterende leieavtaler samtidig som det arbeider med å ferdigstille
leieavtaler for nybygg.
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Bibliotektjenester
Nord universitet sin hovedcampus ligger i Bodø hvor Universitetsbiblioteket har sin hovedavdeling med
litteratur innenfor de fagene det undervises i. Alle studenter kan låne på biblioteket.
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. Universitetsbiblioteket
i Bodø blir brukt både som arbeidssted og som leverandør av litteratur knyttet til studier og oppgaveskriving.
I biblioteket finner studentene arbeidsplasser hvor de kan jobbe alene eller i grupper, med eller uten
stasjonær PC. Private PCer kan brukes opp mot universitetets trådløse nettverk. Biblioteket har en stille
lesesal, grupperom og åpent lesesal/gruppearbeidsområde i tilknytning til biblioteket.
Biblioteket tilbyr en rekke tjenester på områdene utlån, digitale tilrettelegginger og tilganger til bøker og
databaser, registrering og tilgjengeliggjøring, veiledning og brukeropplæring.
Administrative og tekniske tjenester
Nord universitet har implementert ny organisasjonsstruktur fra og med januar 2017, og
administrative organiseringen vil ivareta servicefunksjoner for ansatte og studenter

den nye

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 Canvas, som kommunikasjonsverktøy mellom
studentene og mellom forelesere og studenter, til å legge ut informasjon, til veiledning, til oppgaveløsning,
og som digital kommunikasjonskanal ved behov. Canvas blir drifta av KOLT, kompetansesenter for
læringsteknologi i Bodø. På studiestedet er det utstyr for videokonferanse.
Universitetet har en sentral kopi-/ utskriftsordning, som for studenter innebærer at studentkortet benyttes
for verifisering mot systemet. På studiestedet 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 universitetets nettsted. Under ”For Studenter” finnes veiledning til
StudentWeb, Canvas 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.
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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
Campus Mørkved har 3 kantiner og servicetorg. Studiestedet 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.
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.

(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.
Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
Vurderingsformene for hvert emne er valgt avhengig av profilen for hvert emne. Er det et primært teoretisk
emne som overveiende benytter forelesninger har man valgt skriftlig skoleeksamen av varierende omfang,
og eventuelt kombinert med mappe.
Dersom emnet er av praktisk karakter er det gjerne valgt praktisk eksemen i kombinasjon med obligatorisk
deltakelse. For full oversikt av alle emner samt hvordan læringsutbyttene for hvert av disse reflekteres i de
overordnede læringsutbyttene viser vi til tabell 3.
Vurderingsformene gir studentene en mulighet til å vise at de behersker de ulike elementene både i forhold
til sentralt LUB og LUB i de enkelte emner. Som det står i sentralt LUB er det sentralt at studentene både
behersker et bredt spekter av teoretiske emner, at de har klarer å anvende denne kunnskapen både i
egenpraksis og i praksis med andre. Videre skal de kunne formidle den opparbeidede kunnskapen både
skriftlig og muntlig. Vurderingsformene for hvert emne er valgt avhengig av profilen for hvert emne. Er det
et teoretisk emne som inkluderer forelesinger har man valgt skriftlig skoleeksamen og ofte kombinert med
mappe. Dersom emnet er av praktisk karakter er det valgt for praktisk eksamen i kombinasjon med
obligatorisk deltakelse.
For hvert emne er det beskrevet hvilke undervisnings- og læringsformer som blir benyttet, hvilke
vurderingsformer som er valgt og hvordan disse formene gir grunnlag for at studentene skal oppnå
læringsutbyttet.
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Tabell 9: Læringsutbytte, undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Funksjonell Screening og Biomekanikk

EMN
E

LÆRINGSUTBYTTE
KUNNSKAP
Studenten skal:
- ha kunnskap om historien til funksjonell screening,
tradisjoner, egenart og plass/betydning for trenere og
utøvere
- ha kunnskap om hvordan biomekanikk kan brukes for
å analysere bevegelser og ulike former for fysisk
aktivitet
- få innføring i begrunnelsen for hvorfor funksjonell
screening er sentralt
- ha bred kunnskap om avgrensede temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder som
inngår i funksjonell screening og biomekaniske analyser
- ha kunnskap om årsakene til funksjon, dysfunksjon og
kompensasjon basert på konseptet om grunnleggende
bevegelsesmønstre og biomekaniske analyser av disse
- forstå etiske utfordringer involvert i fagets forskning,
formidling og praksis
FERDIGHETER
Studenten skal:
- kunne forstå prinsippene og konseptene rundt
funksjonell screening og biomekanikk
- evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap, blant annet
ved hjelp av teknologisk utstyr
- vise evne til å treffe begrunnede valg om langsiktig
trening og vurdering av utvikling
- kunne reflektere over egen faglig utøvelse i forhold til
utøvere på ulike trinn i sin utvikling
- kunne beherske relevante verktøy, teknikker og
uttrykksformer slik at studenten kan utføre funksjonell
screening og biomekaniske analyser på enkeltutøvere
og større grupper med utøvere
- med hjelp av funksjonell screening og biomekaniske
analyser kunne finne, vurdere og henvise til øvelser som
kan hjelpe til å korrigere uønsket utførelse av øvelser
- kunne vise en oppmerksomhet mot implikasjonene av
kompensasjon i utførelsen av ulike bevegelser for
utøvere på ulik alder og nivåvurdere etiske utfordringer
i praksisfeltet og justere egen praksis i forhold til dette
- kunne praktisere faget innen dets mest sentrale
anvendelsesområder
- evne å analysere tekstlige materiale fra emnets
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UNDERVISN
INGS- OG
LÆRINGSFO
RM
Ansikt-tilansikt og
praktisk
egenerfarin
g

VURDERI
NGSFORM
Mappe av
utførte
screening
er,
analyser
og utførte
\\
korreksjo
ner av
Forelesning bevegelse
og
r
utprøving
3000 ord
av praktiske 70%
utprøving i Skriftlig
forhold til
skolefagområde eksamen
(2timer)
30%

BEGRUNNELSE
Begrunnelse for hvordan
lærings- og
undervisningsformene
bidrar til at LUB oppnå:
Gjennom praktisk og
teoretisk undervisning
vil studenten få innblikk
i fagområdet og tilegne
seg ferdigheter tilknyttet
emnet. Gjennom emnet
vil man lære seg å
analysere og vurdere en
utøver i forhold til fysiske
egenskaper og
ressurser. Denne
analysen er svært sentral
i treningsprosessen og
danner bakgrunn for
videre utvikling av denne

Begrunnelse for at
vurderingsformene
legger grunnlaget for at
studentene oppnår LUB:
Vurderingsformene lar
studentene få
dokumentere
grunnleggende
kompetanse i forhold til
dette emnet, samt at de
får anledning til å
dokumentere at de har
denne kompetansen i
gjennomføringen av
analyser/screeninger
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vanligste kilder
- kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser
GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal:
- ha innsikt i relevante og fag- og yrkesetiske
problemstillinger omkring funksjonell screening
- kunne planlegge og gjennomføre funksjonell screening
og biomekaniske analyser for enkeltutøvere og grupper
av utøvere
- beherske de arbeidsformer for funksjonell screening
og biomekanikk som gjelder i tråd med etiske krav og
retningslinjer
- kunne formidle sentralt fagstoff som teorier,
problemstillinger og treningsløsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre
på ulikt faglig nivå med bakgrunn innenfor fagområdet
og gjennom dette bidra til utvikling av god
treningspraksis
- kjenne til eventuell nytenkning og
innovasjonsprosesser og aktuelt treningsutstyr
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Basis- og styrketrening Resistance Training

KUNNSKAP
Studenten skal:
- ha bred kunnskap om avgrensede temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder som
inngår i emnet
- inneha den nødvendige faktakunnskap som gjelder
området og kjenne til ulike begreper som er viktige for
fagområdetkunne identifisere ulike av de vanligste
teorier og treningsmetoder innen emnet
- ha kunnskap om emnets historie, tradisjoner, egenart
og plass/betydning i samfunnet
FERDIGHETER
Studenten skal
- evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap om ulike
sider ved emnet
- kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og
fagstoff
- kunne beherske relevante verktøy, teknikker og
uttrykksformer slik at det forstås av ulike grupper og
utøvere på ulike alderstrinn
- kunne praktisere faget innen dets mest sentrale
anvendelsesområder
- evne å analysere tekstlige materiale fra emnets
vanligste kilder
GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal:
- ha innsikt i relevante og fag- og yrkesetiske
problemstillinger
- kunne formidle sentralt fagstoff som teorier,
problemstillinger og treningsløsninger både skriftlig og
muntlig
- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre
på ulikt faglig nivå med bakgrunn innenfor fagområdet
- kjenne til eventuell nytenkning og
innovasjonsprosesser
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Ansikt-tilansikt
inkludert
praktisk
utførelse
\\

Obligatori
sk
deltakels
e: min
80%
oppmøte

Begrunnelse for hvordan
lærings- og
undervisningsformene
bidrar til at LUB oppnå:
Teoriundervisningen gir
kandidatene faglig
innføring og
begrepsavklaringer i
forhold til basis- og
styrketrening, og den
praktiske utprøvingen gir
kandidatene praktisk
erfaring med
egentrening og trening
av andre i basis- og
styrketrening

Mappe: 4
Teoriforeles innleverin
ning med
ger som
utstrakt
dokumen
bruk av
terer
praktisk
egenferdi
utførelse
ghet og
instruksjo
nsferdigh
et (50%
av
totalkarak
ter)
Begrunnelse for at
Karakter: vurderingsformene
A-F
legger grunnlaget for at
studentene oppnår LUB:
Skriftlig
Den obligatoriske
skoledeltakelsen sørger for at
eksamen kandidatene får
2 timer
nødvendig innføring i
(50% av
ulike metoder rundt
totalkarak basis- og
ter)
styrketrening. Mappeinnl
Karakter: evering gir kandidaten
A-F
anledning til å vise
ferdigheter i forhold til
nødvendig egenferdig,
planlegging av trening og
instruksjon av trening.
skriftlig eksamen skal
vise at kandidaten
behersker begreper og
teori i tilknytning til
emnet
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Anatomi og Fysiologi

KUNNSKAP
Studenten skal:
- ha bred kunnskap om avgrensede temaer, teorier,
problemstillinger, og prosesser som er sentrale i forhold
til anatomi/fysiologi og fysisk aktivitet
- inneha den nødvendige faktakunnskap om
anatomi/fysiologi
- kunne identifisere ulike av de vanligste prosesser i
anatomi/fysiologi
- kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid i emnet
- ha kunnskap om emnets historie, tradisjoner, egenart
og plass i samfunnet
- forstå etiske utfordringer involvert i fagets forskning,
formidling og praksis
FERDIGHETER
Studenten skal:
- kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater
fra forskning- og utviklingsarbeid på praktiske og/eller
teoretiske problemstillinger om anatomi/fysiologi
relatert til trening
- evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap - vise evne
til å treffe begrunnede valg i forhold til trening og fysisk
aktivitet
- kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere
denne under veiledning
- kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og
fagstoff og framstille dette slik at det belyser en
problemstilling
- kunne beherske relevante verktøy, teknikker og
uttrykksformer
- vurdere etiske utfordringer i praksisfeltet og justere
egen praksis i forhold til dette
- kunne praktisere faget innen trening og fysisk aktivitet
- evne å analysere tekstlige materiale fra emnets
vanligste kilder
- kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser
GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal:
- ha innsikt i relevante og fag- og yrkesetiske
problemstillinger
- kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og
prosjekter som gjelder emnet
- beherske de arbeidsformer som gjelder i tråd med
etiske krav og retningslinjer
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Ansikt-tilansikt og
praktiske
utprøvinger
\\
Forelesning
og enkel
utprøving i
forhold til
fagområde

Hjemmeeksamen
1 uke,
50% av
totalkarak
ter
Karakter:
A-F
Mappeinnleverin
ger: 4 stk,
50% av
totalkarak
ter
Karakter:
A-F

Begrunnelse for hvordan
lærings- og
undervisningsformene
bidrar til at LUB oppnås:
forelesningene gir
studentene innføring i
sentrale forhold for å
forstå de ulike
elementene innen
anatomi og fysiologi og
den betydningen disse
har i forhold til trening
og fysisk aktivitet.
studentene skal
kombinere dette med
ulike former for praktisk
utprøving som skal
dokumentere og
konkretisere det
studentene har hatt i
forelesninger
Begrunnelse for at
vurderingsformene
legger grunnlaget for at
studentene oppnår LUB:
Hjemme-eksamen gir
kandidaten anledning til
å sette seg inn i og
dokumentere nødvendig
faktakunnskap.
Mappeinnleveringene lar
studentene
dokumentere at de kan
anvende teorikunnskap i
praktisk analyse av
aktivitet
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Grunnleggende Sport Coaching

KUNNSKAP
Studenten:
- kunnskap om ulike pedagogiske prinsipper for
instruksjon
- har kunnskap om planlegging av trening
- Har kunnskap om hvordan gjennomføre og lede ei
trening
- har kunnskap om hvordan instruere i forbindelse med
trening
- har kunnskap om ulike personlighetstyper og trening
- har kunnskap om konkurranse og samarbeid
- har kunnskap om motivasjon, målsetting og
konsentrasjon
- har kunnskap om feedback
- har kunnskap om spenning og spenningsregulering
- har kunnskap om coaching som metode
FERDIGHETER
Studenten:
- Kan planlegge trening med utgangspunkt i
utøverens/kundens behov
- Kan reflektere over og diskutere egen trenerutøvelse
- Kan justere egen trenerutøvelse på bakgrunn av
feedback
- Kan benytte seg av forskjellige undervisningsprinsipp i
treningen
- Kan lede trening slik at utøverne/kundene opplever
kommunikasjon og læringseffekt
- Kan gi fornuftig feedback til de som deltar i aktiviteten
- Kan lede trening slik at utøverne/kundene opplever
trivsel ved treningen, samt bidra til tilpasset
spenningsnivå
- Kan coache utøvere/kunder
GENERELL KOMPETANSE
Studenten:
- Har et bevisst forhold til formidling av fysisk aktivitet
og egen rolle som instruktør
- Kan reflektere over trenerrollen og de ulike
utfordringer som den medfører
- Kunne analysere og vurdere ulike sider ved egen
trenerfunksjon
- Kan motta feedback på utførelse av trenerrollen og
justere denne
- Kunne tilpasse sin egen instruksjon i forhold til ulike
grupper
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Teoriunderv
isning
ansikt-tilansikt og
praktisk
aktivitet
som trener
(veiledet)
\\
Forelesning
og praktisk
instruksjon

Mappe (4
innleverin
ger):
Planleggi
ng og
gjennomf
øring av
trening.
Karakter
A-F (50%)
Skriftlig
skoleeksa
men 4
timer.
Resultat
A-F (50%)

Begrunnelse for hvordan
lærings- og
undervisningsformene
bidrar til at LUB oppnå:
Det er nødvendig at
studentene har en
grunnleggende oversikt
over teorier, begreper og
metoder i emnet.
Studentene vil videre få
anledning til å praktisere
mot ulike kategorier
utøvere få å lære
hvordan disse teorier,
begreper og metoder
kan implementeres i
praktisk treningsarbeid.
Begrunnelse for at
vurderingsformene
legger grunnlaget for at
studentene oppnår LUB:
Den skriftlige eksamen
skal dokumentere
nødvendig teoretisk
kunnskap i emnet.
Mappeinnleveringene
skal inneholde
refleksjoner og
drøftinger omkring det
studentene har
observert og prøvd ut i
praksis. Dette vil
synliggjøre en forståelse
for hvordan de kan
anvende den teoretiske
kunnskapen i praktisk
treningsarbeid. En
mappeinnlevering vil
kunne dokumentere
dette, og fagansatte vil
kunne vurdere om
studentene har oppnår
læringsutbyttet –
eksempelvis LUB: Kan
reflektere over og
diskutere egen
trenerutøvelse
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Trening av utholdenhet og hurtighet

KUNNSKAP
Studenten skal:
- ha bred kunnskap om avgrensede temaer,
treningsteorier, problemstillinger, treningsprosesser,
verktøy og treningsmetoder som inngår i emnet
- inneha den nødvendige faktakunnskap som gjelder
området og kjenne til ulike begreper som er viktige for
fagområdet
- kunne identifisere ulike av de vanligste teorier og
treningsmetoder innen emnet
- kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid i emnet, og
hvordan teknologi og forskjellig type utstyr kan
benyttes i gjennomføring av treningen
- ha kunnskap om emnets historie, tradisjoner, egenart
og plass/betydning i samfunnet
- forstå etiske utfordringer involvert i fagets forskning,
formidling og praksis
FERDIGHETER
Studenten skal
- kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater
fra forskning- og utviklingsarbeid på praktiske og/eller
teoretiske problemstillinger omkring trening av
egenskapene
- evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap, blant annet
ved hjelp av teknologisk utstyr som utvikles med tanke
på trening
- vise evne til å treffe begrunnede valg om trening av
egenskapene tilpasset de grupper og utøvere studenten
skal trene.
- kunne reflektere over egen faglig utøvelse som
trener/instruktør og justere denne under veiledning
- kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og
fagstoff og framstille dette slik at det belyser en
problemstillingkunne beherske relevante verktøy,
teknikker og uttrykksformer slik at det forstås av ulike
grupper og utøvere
- vurdere etiske utfordringer i praksisfeltet og justere
egen praksis i forhold til dette
- kunne praktisere faget innen dets mest sentrale
anvendelsesområder
- evne å analysere tekstlige materiale fra emnets
vanligste kilder
- kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser
omkring trening av disse egenskapene
GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal:
- ha innsikt i relevante og fag- og yrkesetiske
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Ansikt-tilansikt og
praktiske
treningsaktiviteter
\\
Forelesning
og praktisk
utprøving

Mappe
innleverin
g med
eksemple
r på
planleggi
ng,
gjennomf
øring og
evaluerin
g av
trening
på
utholden
het
og
hurtighet
for ulike
grupper.
Omfang:
inntil 15
A4
sider
Karakter:
A-F

Begrunnelse for hvordan
lærings- og
undervisningsformene
bidrar til at LUB oppnå:
Teoriundervisningen vil
gi bred kunnskap om
begrepene utholdenhet
og hurtighet og blant
annet koble dette til
emnet anatomi og
fysiologi. Den praktiske
utprøvingen vil vise
hvordan man innenfor
rammen av ulike
målgrupper kan arbeide
med hurtighet og
utholdenhet.
Begrunnelse for at
vurderingsformene
legger grunnlaget for at
studentene oppnår LUB:
Emnet er i hovedtrekk
praktisk i sin tilnærming
og det er derfor naturlig
at vurderingsformen
viser evne til å gjøre en
begrunnet planlegging,
gjennomføringsevne av
planer, samt
monitorering og
evaluering av det som er
gjennomført med tanke
på videre læring og
utvikling
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problemstillinger
- kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og
prosjekter som gjelder emnet for ulike grupper og
enkeltutøvere på alle nivåer og alderstrinn.
- beherske de arbeidsformer for trening av de aktuelle
egenskapene i tråd med etiske krav og retningslinjer
- kunne formidle sentralt fagstoff som teorier,
problemstillinger og treningsløsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer til
et bredt spekter av utøvere
- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre
på ulikt faglig nivå med bakgrunn innenfor fagområdet
og gjennom dette bidra til utvikling av god
treningspraksis
- kjenne til eventuell nytenkning og
innovasjonsprosesser og aktuelt treningsutstyr som kan
benyttes i forhold til trening av utholdenhet og
hurtighet
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KUNNSKAP

Ansikt-tilansikt

Studenten skal:

Vekst, bevegelse og Langsiktig Treningsutvikling

\\
- ha kunnskap om den vitenskapelig bakgrunnen for
periodisering
- ha kunnskap om langsiktig treningsmessig utvikling
- forstå hvordan utviklingen av bevegelser og motorikk
skjer
- ha bred kunnskap om avgrensede temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder som
gir kunnskap om fundamentale bevegelsesmønstre og
motoriske ferdigheter.
- kjenne til betydningen av disse for fysiske og
bevegelsesmessige prestasjoner, og hvordan utviklingen
er over tid
- kunne analysere ulike teorier om motorisk utvikling og
hvilken betydning de har for coaching
- forstå etiske utfordringer involvert i fagets forskning,
formidling og praksis
FERDIGHETER
Studenten skal:
- kunne bidra til optimalisering av bevegelser og
ferdigheter
- overføre og bruke konseptene omkring vekst, utvikling
og bevegelser til de generelle rammeforholdene for
langsiktig idrettslig utvikling
- effektivt kunne vurdere unge utøvere med tanke på
nivå i utvikling av motoriske ferdigheter
- evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap, blant annet
ved hjelp av teknologisk utstyr
- vise evne til å treffe begrunnede valg om langsiktig
trening og vurdering av utvikling
- kunne reflektere over egen faglig utøvelse i forhold til
utøvere på ulike trinn i sin utvikling
- kunne vise evne til å implementere prinsippene om
treningsmessig utvikling slik at de harmonerer med
utøvelsen som trener og utvikling av
treningsprogrammer.
- vurdere etiske utfordringer i praksisfeltet og justere
egen praksis i forhold til dette
- kunne praktisere faget innen dets mest sentrale
anvendelsesområder
- evne å analysere tekstlige materiale fra emnets
vanligste kilder
- kunne dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser
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Forelesning
og praktisk
arbeid med
treningspla
ner

Mappe av
utført
arbeid på
treningsm
essig og
idrettslig
utvikling
(70%)
Skriftlig
skoleeksamen
(1t) 30%

Begrunnelse for hvordan
lærings- og
undervisningsformene
bidrar til at LUB oppnå:
Teoriundervisningen lar
studentene få en
grunnleggende innføring
i ulike
utviklingsprosesser,
treningsprinsipper og
andre sentrale forhold.
Den praktiske
utprøvingen lar
studenten arbeide med
hvordan den teoretiske
kunnskapen kan
implementeres i forhold
til langsiktig
treningsutvikling

Begrunnelse for at
vurderingsformene
legger grunnlaget for at
studentene oppnår LUB:
Skriftlig skoleeksamen
skal dokumentere
tilstrekkelig teoretisk
kunnskap i emnet.
Mappen med treningsog utviklingsplaner skal
vise evne til å
implementere kunnskap i
de konkrete
treningsplanene
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GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal:
- ha innsikt i relevante og fag- og yrkesetiske
problemstillinger omkring treningsplanlegging
- kunne planlegge og gjennomføre treningsplanlegging
på kort og lang sikt for enkeltutøvere og grupper av
utøvere basert på kunnskap og vekst og
bevegelseslæring
- beherske de arbeidsformer for treningsplanlegging
som gjelder i tråd med etiske krav og retningslinjer
- kunne formidle sentralt fagstoff som teorier,
problemstillinger og treningsløsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre
på ulikt faglig nivå med bakgrunn innenfor fagområdet
og gjennom dette bidra til utvikling av god
treningspraksis
- kjenne til eventuell nytenkning og
innovasjonsprosesser og aktuelt treningsutstyr
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Fagmiljøet legger til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen

Figur 1: Modellen for Nord universitets kvalitetssystem, som vil være sentral for å sikre at studentene kan ta en
aktiv rolle i læringsprosessen og bidra til å sikre optimal kvalitet av studieprogrammet bachelor i trening.
Faggruppen har fokus på at studentene ved årsstudium personlig trener skal:
1. Delta aktivt i læringsprosessene.
2. Delta aktivt i de råd og utvalg der studentdemokratiet er representert.
3. Delta aktivt i evalueringer, bidra med innspill til forbedringer, samt utvikling av kvalitetskulturen.
4. Melde ifra dersom de opplever forhold som hemmer læring og faglig utvikling.
Studieplanen og emneplanene er tidligere beskrevet i tabell 7 når det gjelder læringsutbytte, undervisningsformer
og vurderingsformer. Både studieplanen og de 6 forskjellige emneplanene er i sin helhet også vedlagt
reakkrediteringssøknaden. Det vil framgå av planene at det er en forutsetning at studentene skal ta aktivt del i alle
deler av læringsprosessen. Studiet har som et bærende element at studentene skal lære seg og anvende
forskningsbasert teori og faglig kunnskap på ulike problemstillinger som oppstår I de praktiske situasjonene de
møter gjennom studiet. Dette skal gjøre studentene kvalifiserte til å håndtere ulike treningsrelaterte oppgaver i
arbeidslivet med en faglig begrunnelse. Dette måten å arbeide på er brukt gjennomgående i studiet. Studentene
får en teoretisk innføring i et emne og skal i etterkant av denne prøve ut og diskutere dette i en praktisk setting –
enten i form av egentrening, gruppearbeid med andre studenter, eller i form av trenerarbeid med eksterne.
Studentene vil også i denne prosessen diskutere og samhandle enten med andre studenter, fagansatte, eller de
trenere og utøvere som de møter i praktisk trening.
Både praktisk trening og de diskusjoner som oppstår rundt treningsprosessen legger til rette at studentene vil ha
en svært aktiv rolle i læringsprosessen. I arbeidslivet som trener og instruktør vil man ikke få presentert alle svar,
og det er derfor viktig at man vet hvordan man skal orientere seg I landskapet av informasjon, og kritisk anvende
kunnskapen for å finne tilpassede løsninger på utfordringene. Studentene vil erfare hvordan de i praksis kan
presentere og diskutere seg fram til løsninger i samarbeid med andre. Denne tilnærmingen til trening finner man
også igjen i vurderingsformene i de forskjellige emnene. Studentene vil møte de tradisjonelle evalueringsformene
med skriftlige skoleeksamener. Samtidig vil det være andre evalueringsformer hvor studentene for eksempel via
mappe-innleveringer vil kunne få dokumentere hvordan de i praksis har arbeidet for å løse ulike problemstillinger
og utfordringer de har møtt. De vil også i forbindelse med bacheloroppgaven få anledning til å vise hvordan de vil
gå fram for å finne svar på en problemstilling de selv har valgt.
Studentene vil ha mulighet til å inngå i en rekke råd og utvalg hvor saker som angår utdanningskvalitet blir behandlet
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og vedtatt:
• Styret
• Læringsmiljøutvalget
• Utdanningsutvalget
• Fakultetsvise utdanningsutvalg
• Internasjonalt utvalg
• Tillitsvalgte/kullkontakter
• Studentorganisasjonene/studentpolitikken
Det vil gjennomføres evalueringer med studentene med fokus på utdanningskvalitet:
• Midtveis- og sluttevalueringer av emner
• Studieprogramevalueringer
• Studiebarometeret
Studentene har også mulighet for å gi tilbakemelding gjennom andre kanaler, som i dialogmøter, ved formelle
henvendelser/kontorbesøk/epost, eller via formelle henvendelser (klager).

Det er også viktig å vise hvor studentene kan finne informasjon om hva universitetet har gjort med resultatene fra
evalueringene/undersøkelsene studentene har deltatt i:
• Protokoller fra styret, utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget
• Protokoller fra fakultetsvise utdanningsutvalg
• Fakultetsvise kvalitetsrapporter
• Årlig kvalitetsrapport til styret
• Institusjonens årsrapport til Kunnskapsdepartementet
• Tilbakemelding fra emneansvarlig om siste evaluering
• «Informasjonskilder» i kvalitetssystemet

Utover dette, er det pr i dag tilknyttet fem stipendiater til faggruppen. Hvorav to av disse forsker innenfor
fagområdet trening. Det skal utlyses ytterligere et stipendiat (internasjonal utlysning), tilknyttet fagområdet trening
i løpet av høsten 2018 (utlysningstekst ble godkjent av TUF 28.08.2018). Samt ytterligere en stipendiat forventes
utlyst i løpet av høsten 2018 (utlysningstekst skal inn i TUF i septembermøtet), med et fagområde som er delvis
relevant for trening.

(2.6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
Faggruppen har totalt sett et aktivt forskningsmiljø, hvor store deler av forskningen har relevant kobling til
årsstudiet personlig trener.
Tabell 6, nedenfor, er en gjennomgang av alle publiserte vitenskapelige artikler på nivå 1 og 2, gjort av ansatte i
faggruppen kroppsøving, idrett og friluftsliv ved Nord universitet, som vurderes som relevante for bachelor i
trening, i perioden 2015-2018. I forhold til å vurdere relevans, har blitt undersøkt om forskningsområde i hvert
enkelt av disse artiklene, er relevant for læringsutbytter som er beskrevet i studiet. Videre så er det også sett opp
mot om den ansatte er tenkt å ha undervisning på studieprogrammet. Oversikten har også med relevante artikler,
forfattet av fagansatte, som i utgangspunktet ikke har en direkte undervisningsrolle i studieprogrammet i
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oppstarten. Men det er allikevel relevant å ta disse med, da hele fagmiljøet skal være involvert i fagutvikling. Samt
at fagmiljøet som inngår direkte i undervisningen, kan endre seg noe i fremtiden, basert på eventuelle endringer i
fremtidig studieportefølje.
Det er totalt publisert 72 relevante vitenskapelige tidsskriftartikler i perioden 2015-2018, av ansatte i faggruppen
kroppsøving, idrett og friluftsliv. Under er det listet opp en oversikt over artikler produsert av fagmiljøet som
omhandler sentrale emner i studiet.
I forhold til å liste opp forskningsarbeid gjort av ansatte i faggruppa, spesielt i forhold til de som skal ha en aktiv
undervisningsrolle er relevant. Eksempler fra egen forskning og annen forskning, blir aktivt brukt i undervisningen.
I forhold til praktisk trening, vil man eksempelvis se på oppvarming før fysisk aktivitet. Hvorfor er dette viktig og
hvordan bedrives oppvarming. Det er derfor relevant å dra inn forskning på dette temaet. Roland van den Tillaar,
har eksempelvis publisert relevant forskning på akkurat dette området. Et annet eksempel, kan være opp mot
coaching. Forskning fra faggruppen, har eksempelvis vist at relativ alderseffekt, er en viktig faktor opp mot
prestasjon/seleksjon i idretten. Studier viser at relativ alderseffekt i kombinasjon med biologisk alder, kan resultere
at utøvere i samme årsklasse i idrett kan ha en fysiologisk utviklingsnivå som tilsvarer tre år. Andre eksempler kan
være teori i emnet tilpasset trening, som blant annet ser på hvordan man tilpasser trening til mennesker med
nedsatt funksjonsnedsettelse. Her er det viktig å benytte forskning, et eksempel er Lorås, som blant annet har
forsket på trening ved multippel sklerose.
Studentene vil også møte idrettsutøvere og andre som trener, som er inne til fysiologiske og andre tester ved Nord
Universitet. Blant annet Grand Damer elite og Bodø Håndballklubb sitt elitelag gjennomfører jevnlige fysiologiske
og idrettspsykologiske tester ved hjelp av staben som skal undervise ved studiet. Studentene vil blant annet erfare
hvordan disse utøverne kan monitorere sin trening for eksempel ved hjelp av Polar TeamPro systemene. Disse og
andre utøvere gjennomfører også tester på VO2max og hurtighet/power ved Nord Universitet, og det kan være
naturlig at studentene assisterer ved gjennomføringen av slike tester i forbindelse med studiet. Studentene vil også
i noen grad også møte disse utøverne i treningssammenheng ved Nord Universitet gjennom studieløpet, og vil
kunne observere hvordan utøverne trener.
Gjesteforelesere med spisskompetanse innen relevante fagemner inviteres inn for å forelesere og til faglige
seminarer for å presentere forsknings- og utviklingsarbeid. Faggruppen ved Nord Universitet har gjennom kontakter
og formelle utvekslingsavtaler med USW og LIT/Setanta muligheter til å reise ut, og vi vil også kunne hente inn flere
av verdens ledende fagpersoner innen strength and conditioning. Det er også mulig for studenter å gjennomføre
utveksling gjennom disse avtalene. Studentene vil også kunne delta praktisk i pågående forskningsprosjekter innen
ulike emner ved studiet, og i gjennomføring av bacheloroppgaven vil studentene få erfaring med å gjennomføre
egne prosjekter.
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Tabell 10 Sentrale emner og utvalgte forsknings- og utviklingspublikasjoner

Sentralt Emne

Forfatter(e)

Artikkel

Journal

Grunnleggende Sport
Coaching

Rune Høigård
Stein Rodahl

Shared mental models,
role ambiguity, team
identification and social
loafing in elite sports
groups: A mediation
analysis.
Mental toughness in elite
and sub-elite female
soccer players.
The effects of grip width
on sticking region in bench
press.. Journal of Sports
Sciences 2015
Comparison of shuttle and
straight repeated-sprint
ability tests and their
relationship to
anthropometrics and the
explosive muscular
performance of the lower
limb in elite handball
players..
Acceleration and sprint
profiles of a professional
elite football team in
match play.
Relationships between the
Yo-Yo intermittent
recovery test and
anaerobic performance
tests in adolescent
handball players
When Is a Test Score Fair
for the Individual Who Is
Being Tested? Effects of
Different Scoring
Procedures across
Multiple Attempts When

Sport & Exercise
Psychology Review 2017

Basis og styrketrening

Line Dverset Danielsen
Stein Rodahl
Rune Høigård
Olav Gomo
Roland van den Tillar

Roland van den Tillar

Trening av utholdenhet
og hurtighet

Terje Dalen

Roland van den Tillar

Funksjonell Screening og
Biomekanikk

Håvard Lorås

Tore Kristian Aune

Testing a Motor Skill Task.
Bilateral asymmetry in
upper extremities is More
pronounced in distal
compared to proximal
joints.
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International Journal of
Applied Sports Sciences
2017

Journal of Sport Sciencis
2015
Journal of Sports Medicine
and Physical Fitness 2015

European Journal of Sport
Science 2015

Journal of Human Kinetics
2015

Frontiers in Psychology
2017

Journal of motor behavior
2016
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(2.7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå,
omfang og egenart.
Ikke relevant for et årsstudium.
Samarbeid med utdanningsinstitusjoner
Programmet et utviklet i nært samarbeide med Limerick Institute og Technology (LIT) og deres
fagansvarlige partner Setanta College, og University of South Wales (USW). Begge disse institusjonene
har tilsvarende utdanninger som den som skal tilbys ved Nord Universitet. Fagansatte og
administrativt ansatte ved Nord Universitet har allerede flere ganger vært på besøk ved disse
institusjonene og har etablert samarbeid på ulike områder. Det har vært ansatte fra USW og LIT ved
Nord Universitet og hatt forelesninger for studenter på de eksiterende utdanningene. Det har også
vært ansatte fra USW og LIT som har besøkt lokale idrettsklubber i området rundt Nord Universitet.
Fagseksjonen har gjennom dette fått innsikt i hvordan denne typen utdanninger drives og hvordan
samarbeidet med lokal idrett kan gjennomføres. Ved etablering av Bachelor i Trening vil denne typen
samarbeid bli utvidet og systematisert. Vi er i dialog med blant annet University of South Wales (USW).
USW og LIT/Setanta har et utstrakt nettverk av fagfolk globalt og det er naturlig at Nord Universitet
tar sikte på å bli en aktiv del av dette nettverket – blant annet ved bruk av gjesteforelesere fra
internasjonale partnere.
Studiet legger opp til utstrakt bruk av internasjonal litteratur. Tilfanget av relevant og faglig
tilfredsstillende litteratur på norsk er delvis mangelfull, og vi har derfor satt opp en forholdsvis stor
andel utenlandsk litteratur i pensumlistene. Dette er også forsøkt å harmoniseres med LIT/USW slik at
vi i en viss utstrekning skal benytte sammenfallende litteratur. Dette gjør utveksling og samarbeide
lettere både for studenter på bachelorstudiet og for fagpersoner.
Våre partnere gjennomfører også jevnlige konferanser og faglige seminarer. Vi tar sikte på å delta på
disse, og vi har også innledet samtaler om å kunne denne typen seminarer ved Nord Universitet.
Etter at studenten har fullført og bestått programmet kan hun/han melde seg opp til eksamen som
arrangeres av National Strength and Conditioning Association (NSCA). Denne må tas separat. Denne
sertifiseringen har bred internasjonal anerkjennelse og kunne være fordelaktig dersom våre
kandidater ønsker å arbeide internasjonalt som trener.
FLUs partnerskap med dette internasjonale nettverk av profesjonelle utøvere og akademikere sikrer
at emnene som tilbys i programmet alltid er oppdatert ifølge utviklingen innenfor forskningen innenfor
fagområdet slik at disse reflekterer de nyeste konseptene og metodene.
Samarbeidet med våre internasjonale partnere vil sikre at våre fagansatte får tilgang til kunnskap og
erfaringer som er gjort ved disse institusjonene og bidra til at studiet allerede fra starten av kan tilby
undervisning av høyt faglig nivå. Våre studenter vil gjennom utvekslingsavtaler med institusjonene også
kunne dra nytte av dette samarbeidet. For eksempel vil det være mulig for våre studenter og fagansatte
å delta på seminarer og kurs med internasjonalt anerkjente trenere innen fagfeltet, og vi har som nevnt
allerede startet samtaler om eventuelt å gjennomføre dette typen arrangement ved Nord Universitet.
I forhold til fagområdet trening, samarbeides det med Mittuniversitet i Sverige og NTNU, om et felles
eierskap til NVC konferansen. Som etter planen skal arrangeres ved Nord universitet våren 2019
(https://epi7.miun.se/nvc-conference2017).
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(2.8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
Årsenheten i personlig trener, fører ikke frem til en grad. Den har ingen ordning for internasjonal
studentutveksling. Studenter som etter fullført årsenhet personlig trener, søker seg over til andre året
av bachelorutdanningen i trening, vil imidlertid kunne benytte seg av ordningene for internasjonal
studentutveksling på dette studiet.

(2.9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og praksissted.
Studiet har ikke obligatorisk praksis. Siden praktisk trenerarbeid er en del av studiet er det skrevet
avtaler med idrettslag og treningssenter. Disse avtalene gir Nord mulighet til at studentene kan
praktisere trenerarbeid. Dette er beskrevet nærmere under punkt 2.4.
Tabell 11. Vedlegg til krav til studietilbudet:
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg
ikke er aktuelt for studiet
Studieplan
Emneplaner
Strategi og handlingsplan
Avtaler om internasjonalisering
Avtaler om studentutveksling (juridisk
bindende)
Leieavtaler og andre avtaler dersom
institusjonen tar i bruk infrastruktur eksternt
Signert(e) praksisavtale(r)
For nettstudier (kun nettstudium eller i
kombinasjon med stedbasert studium) kommer
i tillegg:
Studieplan for nettstudiet (hvis relevant)
Prosedyre for opplæring i nettstudier for
studenter og lærere
Dokumentasjon av læringsplattform for
nettstudentene
Dokumentasjon av nett-/faglærernes rutiner
for oppfølging av nettstudenter (som
responstid osv.)

Vedlegg nr.
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Ikke relevant
Ikke relevant

Vedlegg 4 (venter på styrkeromavtale)
Vedlegg 5
Ikke relevant

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
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Krav til fagmiljø:
(Studietilsynsforskriften § 2-3)
(3.1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter
og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som dekker
de fag og emner som inngår i studietilbudet.

Fagmiljøets størrelse i forhold til antall studenter
Årsstudium personlig trener, tar opp 30 studenter hvert år. I tillegg tas det opp 30 studenter ved
bachelor i trening. 1.året av bachelor i trening, er identisk med årsstudium personlig trener. Det
forventes at en del av studentene ved årstudium personlig trener, vil søke opptak på 2. året av
bachelor i trening. Derfor forventes det at det vil være fylt opp med 30 studenter ved oppstart av 2.
året i bachelor i trening, selv med noe frafall av studenter i 1. året bachelor i trening. Det vil vanligvis
være noe frafall i løpet av 2. året. Men sannsynligvis ca 25 studenter i 3. året. Når alle år er i løp
(høsten 2021) beregnes det å være ca 110-115 studenter.
Siden årsstudium personlig trener er samkjørt med bachelor i trening. Er det unaturlig å skulle skille
fagmiljøet som inngår i årsstudiumet med det som inngår i bachelorstudiet. Derfor viser vi til samme
beskrivelse over fagmiljøet, som det gjøres i akkrediteringssøknaden til bachelor i trening.
Totalt er det i beregnet at totalt 7,9 årsverk vil være knyttet til de to studieprogrammene årsstudium
personlig trener og bachelor i trening, inkludert både undervisning, veiledning og forskningstid.
Hvorav 3,07 årsverk vil være knyttet opp mot forskning. Dermed gjenstår 4,93 årsverk til
undervisning, veiledningsoppgaver, sensur, koordinering, emneansvar og studieprogramansvar
relatert til bachelor i trening og årsstudium personlig trener. 4,93 årsverk gir (4,93*1687 timer =
8316,9 timer) i overkant av 8000 arbeidstimer totalt. Sett ut fra gjeldene arbeidstidsprinsipper og
gjeldende måte for ressursberegning, innberegnet antall studenter, gruppedelingsressurser og
veiledningsressurser, beregnes det en samlet ressurs på ca 3200 timer til å dekke all undervisning,
emneansvar, sensur og koordinering for 1.året av bachelor i idrett og årsstudium personlig trener, ca
1900 timer til 2. året av bachelor i idrett og ca 1900 timer til 3. året av bachelor idrett. I tillegg vil
studieprogramansvar tilsvare 240 timer (40 timer pr semester i følge arbeidstidsprinsippene til FLU).
Totalt gir dette en estimert ressursbruk på ca 7240 timer. Dette viser at fagmiljøet ressursmessig,
skal være av en tilstrekkelig størrelse, til å kunne dekke nødvendige ressurser til
studieprogramansvar, emneansvar, sensur, undervisning og veiledning.

Kompetansemessig stabilitet og sammensetning
Fagmiljøet har vært stabilt over mange år. Høsten 2018 ble det rekruttert tre nye ansatte, som alle
vil være involvert i dette studieprogrammet. Dette er Håvard Lorås, Olav Gomo og Martin Erikstad.
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De resterende faglige ansatte, har alle vært tilknyttet fagmiljøet i minimum 5 år. Så fagmiljøet må
betegnes som kompetansemessig stabilt over tid. Tabell 8 viser en oversikt over ansatte som bidrar
inn i programmet. Tabellen viser litt kort oppsummering over alle faste ansatte som bidrar inn i
studieprogrammet. Med oversikt over stilling, kontorsted, årsverk inn mot studieprogrammet,
emneansvar, antall år med ekstern praksiserfaring, hvilke andre studieprogram de underviser i. Samt
litt om undervisning-/veiledningsområde og erfaringsbakgrunn.

Tabell 8. Oversikt over ansatt, med stillingskategori, stillingsstørrelse og kontorsted for hele
faggruppen.
1
2
3
8
9
Ansatte som
bidrar faglig
(kontorsted)

Stillingsbetegnelse
1

Ansettelsesforhold

Årsverk i andre
studier
oppgi studium
og inst.4
0,2 (friluftliv)

2

Arne
Martin
Jakobsen
(Bodø)

dosent

fast

Stein
Rodahl
(Bodø)

Førstelektor

fast

Nei
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Emneansvar Undervisningsområde i studiet

/veilednings-

Emneansvarlig: Tilpasset trening; Grunnleggende sport
coaching; vitenskapsteori og forskningsmetode i trening
og idrett
Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Arne
Martin skal undervise i coaching/treningsledelse (har
mye undervisning, veiledning og forskningskompetanse
innen området. Samt betydelig praktisk erfaring innen
området utenfor akademia), idrettspsykologi (har lang
erfaring med undervisning, veiledning, samt
forskningskompetanse innen området), vitenskapsteori,
forskningsmetode og veiledning bacheloroppgave
(betydelig erfaring med disse områdene, er dosent med
doktorgrad, så mye erfaring i relasjon til forskning og
veiledning av forskning)
Emneansvarlig:
Treningsplanlegging og restitusjon; Trening av
utholdenhet og hurtighet; Basis- og styrketrening;
Planning and managing S&C programs; trening for ulike
idretter; Fitness testing and coaching technology;
Bacheloroppgave
Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Stein
skal i hovedsak undervise i emner hvor han har
emneansvar, samt involvert i emner med praktisk
undervisning og opp mot praksis. Vil undervise i
anatomi og fysiologi, styrketrening, spensttrening,
hurtighetstrening, akselerasjonstrening,
utholdenhetstrening, idrettsskader, rehabilitering av
skader både idrettsskader og andre skader (som inngår
i mange emner) samt vil ha bachelorveiledning
(har relevant utdanning, mye etterutdanning relatert til
områdene han skal undervise i. Svært omfattende
trenererfaring fra friidrett og som fysisk trener i fotball
og håndball). Har mye veiledningerfaring både i relasjon
til masteroppgaver og bacheloroppgaver)

67/18 Reakkreditering 2018 - Årsstudium personlig trener - 17/04288-12 Reakkreditering 2018 - Årsstudium personlig trener : Vedlegg 3 - Søknad om reakkreditering av Årsstudium personlig trener - versjon 21.11.2018

Dagmar
Dahl
(Bodø)

Førsteamanuens
is

fast

Nei

Petur
Sigurdson
(Bodø)

Førsteamanuens
is

Fast

Nei

Line
Danielsen
(Bodø)

Stipendiat

Midler
tidlig

Rune
Høigård
(Bodø)

Professor II

Midler
tidlig

Emneansvarlig: Sport nutrition: helse, idrettskader og
rehabilitering;
Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Dagmar
vil ha hovedansvar for undervisning i emnet Sport
nutrition og hovedansvar for emnet bacheloroppgave.
Hun vil også være involvert med emnet tilpasset
trening, trening for ulike idretter, vitenskapsteori og
forskningsmetode i trening og idrett, sport coaching og
trening og bevegelse og langsiktig treningsutvikling.
(Dagmar er førsteamanuesis fra idrettshøgskolen, har
særlig erfaring i svømming og fysisk trening opp mot
svømming, har også publisert forskning opp mot
svømming og trening opp mot svømming, har mye
kompetanse opp mot samfunnsvitenskaplige emner
innen idrett, både i relasjon til undervisning og
forskningsarbeid)
Emneansvarlig: Funksjonell screening og biomekanikk;
Anatomi og fysiologi
Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Petur
vil ha hovedansvar for undervisning i emnet avansert
funksjonell screening og biomekanikk. Men vil være
involvert i undervisning/veiledning funksjonell
screening og biomekanikk, anatomi og fysiologi, fitness
testing and coaching technology, planning and
managign S&C programs, vitenskapsteori og
forskningsmetode i trening og idrett og
bacheloroppgave (Petur har doktorgrad innenfor
biomekanikk, har undervist i en årrekke innenfor
områdende beskrevet ovenfor. Har også mange års
praktisk som fysisk trener i idretten)

Stipendiat innen Ikke emneansvar
Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Line vil
coaching
ha hovedansvar for undervisning i Fitness testing and
coaching technology. Hun vil også være involvert i
emnene, grunnleggende sport coaching, sport coaching
og trening, trening for ulike idretter, vitenskapsteori og
forskningsmetode i trening og idrett og
bacheloroppgave. (Line er stipendiat innenfor coaching,
hun har undervist i både treningsledelse og coaching.
Har vært fotballspiller på høyt nasjonalt nivå gjennom
mange år, samt flere års praktisk erfaring som
fotballtrener)
Ikke emneansvar
0,8 (UiA)
Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Rune er
professor II, han vil i hovedsak være involvert i
planlegging og noe gjennomføring av undervisning,
innenfor emner relatert til coaching (Grunnleggende
sport coaching, sport coaching og trening, ftitness
testing and coaching technology), samt vitenskapsteori
og forskningsmetode i trening og idrett. (Rune har
omfattende erfaring innen spesielt coaching og
idrettsspsykologi. Mye forskningserfaring relatert til
fagområdet, samt veiledningserfaring av både bachelor,
master og Ph.d. studenter innenfor området som er
relevant for emnene innen coaching ved bachelor i
trening).
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Olav
Melhus
Gomo
(Bodø)

Universitet
s- lektor

Fast

nei

Kalle Pulli

Universitet
s- lektor

Fast

0,4 FRI 0,5
permisjon

Martin
Erikstad
(Bodø)

Førsteamanuenis

Fast

0,1 FRI

Roland van
den Tillaar
(Levanger)

Professor

fast

0,7 (Master
KRØ,
Lektorutdannin
g kroppsøving)

(Bodø)
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Emneansvarlig: Vekst bevegelse og langsiktig
treningsutvikling; vekt- og motstandstrening,
Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Olav
skal i hovedsak undervise i emner hvor han har
emneansvar, samt er involvert i emner med praktisk
undervisning og opp mot praksis. Dette vil være
Anatomi og fysiologi; trening av utholdenhet og styrke;
vekst bevegelse og langsiktig treningsutvikling; helse
idrettsskader og rehablititering; fitness testing and
coaching technology; tilpasset trening; trening for ulike
idretter; treningsplanlegging og restitusjon og
avanasert funksjonell screening og biomekanikk. (Olav
har gjennom flere år undervist og veiledet innen idrett.
Har praktisk erfaring som personlig trener og leder av
treningssenter, samt at han har vært trener innenfor
styrkeløfft på høyt nasjonalt nivå, har også vært utøver
i styrkeløft på høyt nasjonalt nivå)
Ikke emneansvar
Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Kalle vil
i utgangspunktet inngå noe i undervisningen i emnet
trening for ulike idretter. (Kalle har omfattende erfaring
med undervisning og veiledning av studenter i praktisk
idrett. Han har trenererfaring fra praktisk idrett, samt
har selv vært utøver i friidrett (mangekamp) og bryting
på nasjonalt nivå).
Emneansvarlig: Sport coaching og trening
Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Martin
skal i hovedsak undervise i emner hvor han har
emneansvar, samt innenfor andre emner relatert til
coaching (Grunnleggende sport coaching, sport
coaching og trening, ftitness testing and coaching
technology), samt vitenskapsteori og forskningsmetode
i trening og idrett og bacheloroppgave. (Martin har
undervist i praktisk idrett og coaching, har vært
fotballtrener, blant annet som kretstrener i Agder. Ph.d.
innenfor coaching).
Emneansvarlig: Avansert funksjonell screening og
biomekanikk
Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Roland
vil være involvert i forhold til undervisning i relasjon til
treningsplanlegging, periodisering, trening av styrke,
spenst og hurtighet (svært omfattende
forskningserfaring innen trening, biomekanikk og idrett.
Han vil være en viktig faglig sparringspartner i relasjon
til de fleste emner på studier. Spesielt opp mot
forskning relatert til de ulike læringsutbyttene i studiet.
(Roland har publisert over 100 vitenskapelige
forskningsartikler, innen områder som er relevante for
utdanningen. Omfattende undervisning og
veiledningserfaring innen treningsplanlegging,
periodisering, styrketrening, spensttrening og
hurtighet. Omfattende praktisk trenererfaring, først og
fremst innen friidrett og håndball, men også turn,
parkour, svømming, volleyball og trening av
funksjonshemmede)
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Håvard
Lorås
(Levange
r)

Førsteamanuensi
s

Fast

0,8
(Idrettsvi
tenskap
og
master
KRØ)

Knut Lyng
Hansen
(Nesna)

Universitet
slektor

Fast

0,9
(Kroppsø
ving,
friluftsliv)

Stig
Leirdal
(Nesna)

Førsteamanuensi
s

Fast

0,7
(Kroppsø
ving,
friluftsliv
og
sykepleie
)
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Ikke emneansvar
Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Håvard
vil være involvert i forhold til undervisning i funksjonell
screeening og biomekanikk; vekst, bevegelse og
langsiktig treningsutvikling; helse, idrettsskader og
rehabilitering; avansert funksjonell screening og
biomekanikk. (Håvard har omfattende
undervisningserfaring og forskningserfaring opp mot
bevegelsesvitenskap og fysioterapi, som er veldig
relevant opp mot spesielt funksjonell screening, Lorås
har også erfaring som trener i idretten)
Ikke emneansvar
Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Knut vil
være involvert i forhold til undervisning i funksjonell
screeening og biomekanikk; vekst, bevegelse og
langsiktig treningsutvikling; helse, idrettsskader og
rehabilitering; avansert funksjonell screening og
biomekanikk (Knut har erfaring med undervisning innen
screening, er utdannet ergoterapeut og har
spesialkompetanse i funksjonell screening, samt
skadeforebygging og rehabilitering).
Ikke emneansvar)
Undervisning-/veiledningsområde og erfaring: Stig vil
undervise i emnet anatomi og fysiologi og emnet
treningsplanlegging og restitusjon. (Stig har doktorgrad
i fysiologi, lang erfaring i relasjon til undervisning og
forskning i fysiologi og anatomi, i tillegg omfattende
trenererfaring i utholdenhetsidrett, samt erfaring fra
olympiatoppen)
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Det totale fagmiljøet i faggruppen kroppsøving, idrett og friluftsliv er på 39 personer, hvorav alle ansatte har
formell og praktisk faglig kompetanse, innenfor læringsutbytter relatert til studiet. I tabell 8, ser man hvilke
ansatte som i utgangspunktet skal være direkte tilknyttet bachelorutdanningen i trening. Siden studiestedet
er Bodø, ses det som hensiktsmessig (ressurseffektivt og kostnadseffektivt) at undervisningen i all hovedsak
dekkes av ansatte med kontorsted Bodø. Men i forhold til Tillaar, Lorås, Hansen og Leirdal, så besitter de en
spesialkompetanse, innenfor enkelte områder, som er med på sikre optimal kvalitet på undervisningen.

(3.2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
Siden årsstudium personlig trener er samkjørt med bachelor i trening. Er det unaturlig å skulle skille
fagmiljøet som inngår i årsstudiumet med det som inngår i bachelorstudiet. Derfor viser vi til samme
beskrivelse over fagmiljøet, som det gjøres i akkrediteringssøknaden til bachelor i trening.
Pedagogisk kompetanse
Faggruppen har totalt i overkant av 50 % førstekompetanse, og totalt sett i overkant av 10 %
toppkompetanse. I forhold til den delen av fagmiljøet som i utgangspunktet skal gjennomføre
undervisningen i bachelor trening, har 9 av 14 førstekompetanse. Som beskrevet tidligere i tabell 6,
gjennomføres det mye forskning i fagmiljøet, som er i relasjon til fagområdet.
For å kunne gjøre en objektiv vurdering av utdanningsfaglig kompetanse, er det gjort en gjennomgang av
de ansattes utdanningsfaglige utdanning og utdanningsfaglige erfaring i tabell 9, nedenfor
Tabell 9. Utdanningsfaglig kompetanse
Ansatte som
bidrar faglig
(kontorsted)
Arne Martin
Jakobsen
(Bodø)

Utdanningsfaglig utdanning

Utdanningsfaglig erfaring

Dr. Philos in Education University of
Tromsø 2010

Undervist siden 1987

Organisasjon og ledelse, organisation
studies 30 ects Univ. of Oslo 1988
Pedagogikk grunn- og mellomfag,
Studies in education 90 ects university of
Oslo 1981-83

Stein Rodahl
(Bodø)

Vurdering: Omfattende pedagogisk utdanning, samt relevant lederkompetanse. Veldig
lang undervisningserfaring. Vurderes å ha tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse
1980-1985: Candidatus Magisterii,
Undervist videregående skole på 80
Idretthøgskolen, Oslo
tallet. Undervist UH siden 1997.
1985-1987: Hovedfag idrett,
Idrettshøgskolen, Oslo
2002-2004: Diplomtrenerstudium Idrett,
Høgskolen i Bodø
2006-2007:
Vitenskapsteori
og
metode, PhD kurs
Vurdering Kroppsøvingsfaglig kompetanse, med pedagogikk og fagdidaktikk, sammen
med trenerutdanning og lang undervisningserfaring. Tilstrekkelig utdanningsfaglig
kompetanse.
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Dagmar Dahl
(Bodø)

Petur
Sigurdson
(Bodø)

Line Danielsen
(Bodø)

Elisabeth Evjen
(Bodø)

1989-1999 Lektorutdanning.
Undervist UH siden 2005
Pedagogikk, psykologi, idrettsvitenskap,
nordisk, kroppsøving
2002- 2008 Dr grad Norges
idrettshøgskole
Vurdering: Omfattende utdanningsfaglig kompetanse og erfaring
2003 – 2010: University of Georgia,
Undervist grunnskole 2000-2003
Department of Kinesiology, USA. PhD,
Undervist UH siden 2003
Kinesiology with emphasis in Biomechanics.
1993 – 1997: Bowling Green State
University, Department of Kinesiology,
USA. BSc in Education with emphasis on
physical education, health
education and coaching.
Vurdering: Har en BSc blant annet innen kroppsøving og coaching. Sannsynligvis en del
fagdidaktikk opp mot kroppsøving. Samt noe pedagogikk. Men usikkert på hvor mye.
Sigurdson har lang undervisningserfaring. Vil gjøres en vurdering, om det er behov for
ytterligere utdanning innen UH pedagogikk.
11.2015 ----->
Undervist UH siden august 2014
Doktorgrad i praktisk kunnskap, Nord
Universitet
(Doktorgrad – Idrettsledelse og coaching av
kvinnelige utøvere på
toppnivå, Fakultet for lærerutdanning, kunst
og kulturfag)
(Snittkarakter: Bestått)
08.2011 - 11.2013
Master Idrett, lektor, Universitetet i
Nordland
(Idrettsfag - Høyskole / Universitet,
Hovedfag/Mastergrad)
08.2007 - 06.2011 Bachelor i idrett og
faglærer, Universitetet i Nordland
(Idrettsfag - Høyskole / Universitet, Diplom /
Bachelorgrad)
Vurdering: Har en faglærer utdanning fra universitet i Nordland. Denne utdanningen
inneholder 30 studiepoeng pedagogikk og 30 studiepoeng fagdidaktikk innen
kroppsøving og idrettsfag. I tillegg har Line undervist i UH siden 2014. Hun vurderes til
å tilfredsstillende utdanningsfaglig kompetanse.
60 stp pedagogikk fra 1992
Jobbet
som
kroppsøving
og
30 stp spesialpedagogikk fra 1994
idrettsfaglærer i 6 år ved videregående
Omfattende utdanning i kroppsøving
skole. Undervist i UH siden 2010
(med fagdidaktikk) og idrett
Vurdering: Omfattende utdanningsfaglig kompetanse og erfaring

Rune Høigård
(Bodø)

Embetsstudiet i spesialpedagogikk (Cand.
Oppgitt
Paed .Spec) Universitetet i Oslo, 1994
2006
2. Doctor Rerum Politicrum. (dr. Polit.) Sport
Science, Human Movement Science
Programme. NTNU, 2006
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Olav Melhus
Gomo
(Bodø)
Kalle Pulli
(Bodø)

Vurdering: Omfattende utdanningsfaglig kompetanse og erfaring
Faglærer med pedagogikk, fagdidaktikk
Undervist i UH siden 2014
og praksis i skolen fra HiNT
Vurdering: Har tilfredstillende utdanningsfaglig kompetanse
Tindevegleder kvalifisering 2011-2015 90 sp Undervist siden 2003
Yrkesutdanning for
Tindevegledere Norges Idrettshøgskolen
University of Jyväskylä - Idrett- og
helsevitenskaplig fakultet
1996 - 2003 164 vekttal (finske) Magister
Innholder cum laude i
pedagigikk (PPU) 35 vt
Högskulen i Telemark, avd Bö Friluftslivsfag, kultur- og
naturveiledning
2000 - 2002 40 sp Högskolekandidat
Vurdering: Har praktisk pedagogisk utdanning fra Finland, i tillegg til lang
undervisningserfaring. Har tilfredsstillende utdanningsfaglig kompetanse.

Martin
Erikstad
(Bodø)

2008-08 - 2011-06 Universitetet i Stavanger Undervist UH siden 2014
- Grad: Bachelor Bachelor i
idrett/kroppsøving Fakultet / avdeling:
Fakultetet for utdanningsvitenskap og
humaniora Stud.poeng / vekttall: 180 Se
vedlegg for innhold og karakterer
Vurdering: Bachelor i idrett og kroppsøving. Kan ikke finne noen emner innen
pedagogikk i utdanningen. Noe fagdidaktikk inn i kroppsøvingsdelen. Må gjennomføre
kurs i UH pedagogikk for å ha tilfredsstillende utdanningsfaglig kompetanse. Blir
prioritert at Erikstad kan gjennomføre dette så snart som mulig.

Roland van den
Tillaar
(Levanger)

1990 - 1994: 4-years study in Physical
Education; Academy of Physical Education
Tilburg, Nederland,
01.08.90 - 01.07.94
1994 - 1998: 3,5-years study in human
movement science; Human movement
faculty, Vrije Universiteit
Amsterdam, 01.08.94 - 28.01.98
1999 – 2003: 4-years Ph.D. study in human
movement science; Program for Human
Movement Science,
NTNU, Trondheim, Norway, 01.01.9910.06.03
1992: Handball trainer A course, 01.09.92
- 21.12.92
Athletics trainer III (D) course in Norway,
10.09.99 – 17.12.00
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Håvard Lorås
(Levanger)

Knut Lyng
Hansen
(Nesna)

Stig Leirdal
(Nesna)

Vurdering: Fire år med kroppsøving, betydelig med pedagogikk og fagdidaktikk.
Trenerutdanning på høyt nivå innen håndball og friidrett.
Lang undervisningserfaring. Har tilfredsstillende utdanningsfaglig kompetanse.
Gjennomførte i 2015 ett kurs (15
2.1.1 Undervisningserfaring og veiledning
Har undervisningserfaring fra tre
studiepoeng) i høgskolepedagogikk på
forskjellige bachelorprogram (idrett- og
daværende Høgskolen i Sør-Trøndelag
bevegelsesvitenskap, fysioterapi og
(HiST). I tillegg fullført 45 studiepoeng
psykologi) på totalt 14 forskjellige emner.
i pedagogikk på bachelornivå i
Dette arbeidet har bestått av/består av
perioden 2002-2005.
mange ulike pedagogiske arbeidsformer
som forelesninger, praktiske øvinger,
seminar, gruppearbeid, problem-basert
læring (PBL), ulike skriftlige oppgaver
under veiledning (essay,
semesteroppgaver, etc.). Veiledet
bacheloroppgaver i psykologi 20102011, og
har veiledet 3-4 bacheloroppgaver årlig i
fysioterapi siden 2009.
Vurdering: Tilfredsstillende utdanningsfaglig kompetanse og erfaring
Noe mangelfull CV, men har undervist i
UH, gjennom mange år
Vurdering: Mangler formell utdanningsfaglig kompetanse. Må gjennomføre kurs i UH
pedagogikk for å ha tilfredsstillende utdanningsfaglig kompetanse. Blir prioritert at
Hansen kan gjennomføre dette så snart som mulig.
Lang utdanning innen idrettsvitenskap,
Undervist i UH siden 2002
psykologi, fysiologi og biomekanikk, Ph.d.
innen idrettsfysiologi.
Har 3 vekttall fagdidaktikk. Ingen
pedagogisk utdanning
Vurdering: Mangler formell utdanningsfaglig kompetanse. Må gjennomføre kurs i UH
pedagogikk for å ha tilfredsstillende utdanningsfaglig kompetanse. Blir prioritert at
Leirdal kan gjennomføre dette så snart som mulig.

Når det gjelder utdanningsfaglig kompetanse, ses det at Stig Leirdal og Knut Lyng Hansen har mangelfull,
pedagogisk og fagdidaktisk formell kompetanse innen fagområdet. Leirdal og Hansen, har imidlertid jobbet
med undervisning innen UH sektoren over mange år, så de har relativt mye utdanningsfaglig erfaring. Disse
ansatte må prioriteres i forhold til å styrke sin utdanningsfaglige kompetanse. Dette er en institusjonell
utfordring. Nord universitet har derfor igangsatt et eget arbeid med utdanningsfaglig kompetanse som
inkluderer 1) UH-pedagogisk basiskurs (10 studiepoeng første kurs starter i slutten av september 2018) 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.
Det er også satt spørsmålstegn vedrørende Petur Sigurdssons utdanningsfaglige kompetanse, da denne er
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lite beskrevet i CV, utover at deler av utdanningen hans er innen kroppsøving. Sigurdsson er bedt om å
innsende mer detaljert dokumentasjon, vedrørende sin pedagogiske og fagdidaktiske utdanning, til
faggruppeleder. Før det blir vurdert om også han må prioriteres i forhold til UH-pedagogisk basiskurs.
De øvrige ansatte, vurderes å ha tilfredsstillende relevant utdanningsfaglig kompetanse.
Digital kompetanse
Når det gjelder digital og teknologisk kompetanse så har fagmiljøet både ved Nord Universitet og våre
internasjonale partnere lang erfaring med å bruke dette aktivt i undervisning og forskning. Nord Universitet
og fagseksjonen har lang erfaring med IKT-støttet undervisning og aktiv bruk av teknologi i ulike
sammenhenger, og studentene vil i flere av emnene i studiet aktivt benytte forskjellige former for
teknologiske hjelpemidler.
Eksempel på digitale og/eller teknologiske verktøy som brukes i studiet er følgende (men ikke begrenset til):














Fronter
Canvas
Leganto
Adobe Connects
Office 365
Quizverktøy
Innspilling av nettforelsning
Skype
SPSS
Polar aktivitetsmåler
Kraftplattformer
Fotoceller
Oxygenmålingsutstyr (mobile og stasjonære)

Personalet blir fortløpende kurset og får opplæring i bruk av disse og andre teknologiske verktøy. Fagmiljøets
digitale kompetanse skal sikres og vedlikeholdes gjennom intern kursing. Nord universitet sitt
Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) er ansvarlig for kursene. KOLT bistår fagmiljøene i forhold
til kurs og opplæring opp mot digitale verktøy.
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(3.3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og -utvikling
av studiet.
Studietilbudet har en tydelig faglig ledelse med definert ansvar for kvalitetssikring og –utvikling av studiet. I
det følgende beskrives de ulike nivåene for faglig ledelse og hvilke oppgaver de ulike nivåene har for
studietilbudet.
Styret har det overordnede ansvaret for utdanningskvaliteten og kvalitetssikringssystemet. Gjennom
prioriteringer og vedtak skal de legge til rette for videreutvikling av kvaliteten i studieprogrammene.
Rektor er ansatt av styret for å sette vedtakene ut i praksis. Med dette er rektor ansvarlig for det helhetlige
kvalitetssikringsarbeidet og for at kvalitetssystemet tilfredsstiller interne og eksterne krav. Rektor skal også
utvikle universitetets strategiske, administrative og faglige rammebetingelser.
Prorektor utdanning har på vegne av rektor ansvar for at det drives et systematisk kvalitetsarbeid innen
utdanningsvirksomheten og at kvalitetsarbeidet dokumenteres og bidrar til kvalitetsheving.
Sentralt Utdanningsutvalg ledes av prorektor for utdanning. Utvalgets øvrige medlemmer består av
prodekanene for utdanning ved universitetets fem fakulteter, fem studenter og en sekretær. Sentralt
Utdanningsutvalg er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår utdanning og
studiekvalitet (figur 1). Utvalget vedtar og iverksetter prioriterte tiltak knyttet til studiekvalitet og gjør
anbefalinger for nye studieprogram over 30 studiepoeng. Sentralt Utdanningsutvalg behandler også den
årlige kvalitetsrapporten for utdanningsområdet før den oversendes universitetets styre.
Dekan ved FLU er daglig leder for fakultetets faglige og administrative virksomhet og har ansvar for at
virksomheten drives i samsvar med de rammer og pålegg som universitetsstyret og rektor fastsetter. Dekan
har også ansvaret for at fakultetets årsplan og budsjett ses i sammenheng med tiltak og handlingsplaner for
videreutvikling av kvaliteten i utdanningene.

Prodekan for utdanning ved FLU har på vegne av dekan ansvar for at fakultetets studietilbud kvalitetssikres
i henhold til kvalitetssikringssystemet og gjeldende forskrifter. Prodekanen har ansvar for å sikre at
utdanningsprogrammene dekkes av vitenskapelig personell med høy og relevant kompetanse, samt for å
iverksette studiekvalitetshevende tiltak og følge opp disse. Prodekan for utdanning utnevnes av fakultetets
dekan for en periode tilsvarende dekanens. Prodekanen er medlem av fakultetets ledergruppe og av Sentralt
Utdanningsutvalg, og leder i tillegg fakultetets utdanningsutvalg.
Fakultetets utdanningsutvalg er et rådgivende og koordinerende organ for fakultetets undervisningsvirksomhet på lavere og høyere grad. I tillegg til prodekan for utdanning, som er utvalgets leder, består
utvalget av de studieprogramansvarlige for fakultetets bachelor- og masterprogram, tre
studentrepresentanter og en sekretær. FLUs Utdanningsutvalg skal være en pådriver for
studiekvalitetsarbeidet og fakultetets operative verktøy ved kvalitetssikring og kontroll av
undervisningsvirksomheten. Utvalget behandler nye studieplaner, foreløpig og endelig studieportefølje,
evalueringer og kvalitetsrapporter.
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Faggruppeleder har lederansvar delegert fra Dekan, for faglige ansatte tilknyttet studieprogrammet, samt
økonomisk ansvar delegert fra Dekan, i forhold til ressursbruk opp mot undervisning og forskning for alle
ansatte i faggruppen. Faggruppeleder er også en støttespiller opp mot studieprogramansvarlig i forhold til
studieprogramkvalitet, bruk av faglige ansatte opp mot studieprogrammet og forskning i faggruppen i
relasjon til utdanningsprogram. Faggruppeleder har ansvar for at det legges til rette for
forskningsvirksomhet og fagutvikling, og påse at undervisningen er forskningsbasert. Faggruppeleder har
sammen med dekanatet, ansvar for at studieprogrammet har nødvendige ressurser tilgjengelig.
Faggruppeleder skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle
kvalitetskulturen.
Faggruppelederen for fagmiljøet som står ansvarlig for bachelor i trening, er Vegar Sellæg Brenne. Har et
fire årig åremål, som startet høsten 2017 og har kontorsted Levanger.

Studieprogramansvarlig (SPA)
SPA for bachelor i trening, er Arne Martin Jakobsen. Han har kontorsted Bodø. SPA for bachelor i trening har
følgende ansvar:













SPA har ansvar for å utarbeide og oppdatere studieplan, og sikre kvalitet og studieprogramdesign
iht. Studietilsynsforskriften § 2-2 og 2-3.
SPA har ansvar for å gjennomføre evalueringer som beskrevet i kvalitetssystemet, og innhente
informasjon fra relevante kilder.
SPA skal iverksette kvalitetshevende tiltak ved behov, som følge av mottatt informasjon.
SPA har sammen med faggruppeleder og dekan, ansvar for at studieprogrammet har høy
internasjonal kvalitet.
SPA har ansvar for at det er et mobilitetsvindu i studieprogrammet.
SPA skal etablere arenaer for å diskutere programmets utvikling, slik at fagmiljøet føler eierskap til
programmet.
SPA har ansvar for å legge til rette for tverrfaglighet og samspill med arbeidslivet, tilpasset
utdanningens egenart og læringsutbytte.
SPA skal legge til rette for at hele fagmiljøet bruker de mulighetene digitaliseringen gir til å heve
kvaliteten i utdanningen.
SPA skal årlig utarbeide studieprogramrapport som innspill til fakultetets kvalitetsrapport.
SPA har sammen med studierådgivere/studieveiledere og andre i administrasjon, et ansvar for
samhandling og arbeidsflyt i kvalitetsarbeidet tilknyttet studieprogrammet.
SPA må samarbeide med studiestedskoordinator/studieleder for å avklare ansvarsdeling i
kvalitetsarbeidet, der disse rollene er involvert.
SPA skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle
kvalitetskulturen på studieprogrammet.
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(3.4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved
institusjonen. Av disse skal det være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet.
Hovedstilling Nord universitet
Alle ansatte som er planlagt brukt inn i undervisningen, med unntak av Rune Høigaard (professor 2), har
hovedstilling ved Nord universitet. Det kan i tillegg være enkelte undervisningsøkter, det kan være aktuelt
med bruk av gjesteforelesere eller timelærer fra praksisfelt. Men i all hovedsak vil det være ansatte i
hovedstilling ved Nord universitet som vil være tilknyttet studietilbudet.
Førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet
Det er ansatte med førstestilling i alle sentrale delene av studietilbudet. Har satt opp en oversikt over hvilke
ansatte, med førstekompetanse som har ansvar for undervisning i hvert av de emnene som er definert som
sentral del, i tabell 9.
Tabell 9. Sentrale deler av studiet og personer med førstekompetanse for årsstudium personlig trener
Sentrale deler av studiet
Personer med førstekompetanse som bidrar inn i
emnet for å overholde krav om
førststillingskompetanse
Functional Screening og Biomekanikk (SPA Petur Håvard Lorås (Førsteamanuensis)
Sigurdsson)
Petur Sigurdsson (Førsteamanuensis)
Stein Edgar Rodahl
Basis og styrketrening (SPA Stein Edgar Rodahl)
Stig Edgar Rodahl (Førstelektor)
Petur Sigurdsson (Førsteamanuensis)
Basic Sport Coaching (SPA Arne Martin Jakobsen) Arne Martin Jakobsen (Dosent)
Martin Erikstad (Førsteamanuensis)
Trening av utholdenhet og hurtighet (SPA Stein Stein Edgar Rodahl (Førstelektor)
Edgar Rodahl)

(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.
Siden årsstudium personlig trener er samkjørt med bachelor i trening. Er det unaturlig å skulle skille
fagmiljøet som inngår i årsstudiumet med det som inngår i bachelorstudiet. Derfor viser vi til samme
beskrivelse over fagmiljøet, som det gjøres i akkrediteringssøknaden til bachelor i trening.
Tabell 11, viser forskningsaktiviteten til fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet bachelor i trening og
årsstudium personlig trener. Vil også henvise til vedlagte CVer (vedlegg 9). Tabellen vil også gi eksempler
på forbindelse mellom forskning og overordnede læringsutbytter i studiet. På artikler forfattet av faglige
ansatte, som underviser på studiet.
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Tabell 11. Relevant forskning med dokumenterte resultat
Navn

Tittel

Erna Dianne von;
van den Tillaar,
Roland.

Effect of Post Activation Potentiation Induced By Elastic Resistance on Kinematics And
Performance in A Roundhouse Kick of Trained Martial Arts Practitioners. Journal of Strength
and Conditioning Research 2017

Aune, Tore
Kristian
Lyngstad, Idar;
Lagestad, Pål
Dahl, Dagmar
Gerda Martha.

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Bilateral asymmetry in upper extremities is More pronounced in distal compared to proximal
joints. Journal of motor behavior 2016
Trivsel i kroppsøvingsfaget blant elever med lavt og høyt oksygenopptak. Nordisk tidsskrift for
pedagogikk & kritikk 2016
Zen und die Kunst des Schwimmens - Ästhetische Erfahrung als neue Perspektive für das
Techniktraining. Revija zo Elementarno Izobrazevanje 2016

Dalen, Terje
Dalen, Terje;
Ingvaldsen, Rolf
P.; Roaas, Truls;
Aune, Tore
Kristian.
Danielsen, Line
Dverseth;
Rodahl, Stein
Edgar; Høigaard,
Rune.

Underviser
X

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
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1

1
1
X

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Player load, acceleration, and deceleration during forty-five competitive matches of elite
soccer. Journal of Strength and Conditioning Research 2016
The impact of physical growth and relative age effect on assessment in physical education.
European Journal of Sport Science 2017

Mental toughness in elite and sub-elite female soccer players. International Journal of Applied
Sports Sciences 2017

Nivå

1

1
1

X

1
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van den Tillaar,
Roland

Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Effects of knowing the task duration on players’ pacing patterns during soccer small-sided
games. Journal of Sports Sciences 2017

van den Tillaar,
Roland

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
The influence of different exercise intensities on kicking accuracy and velocity in soccer
players. Journal of Sport and Health Science 2017

van den Tillaar,
Roland

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
The effect of fatigue and duration knowledge of exercise on kicking performance in soccer
players. Journal of Sport and Health Science 2016
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
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Rodahl, Stein
Edgar; Høigaard,
Rune.

Rodahl, Stein;
Høigaard, Rune.

Gomo, Olav
Melhus; van den
Tillaar, Roland.

Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Shared mental models, role ambiguity, team identification and social loafing in elite sports
groups: A mediation analysis. Sport & Exercise Psychology Review 2017
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Shared mental task models in elite ice hockey and handball teams: does it exist and how does
the coach intervene to make an impact?. Journal of Applied Sport Psychology 2015
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
The effects of grip width on sticking region in bench press.. Journal of Sports Sciences 2015
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
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van den Tillaar,
Roland

van den Tillaar,
Roland

van den Tillaar,
Roland

Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Relationships between the Yo-Yo intermittent recovery test and anaerobic performance tests
in adolescent handball players. Journal of Human Kinetics 2015
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Comparison of shuttle and straight repeated-sprint ability tests and their relationship to
anthropometrics and the explosive muscular performance of the lower limb in elite handball
players.. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2017
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Comparison of in-season-specific resistance vs. a regular throwing training program on
throwing velocity, anthropometry and power performance in elite handball players.. Journal
of Strength and Conditioning Research 2015
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
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Dalen, Terje
Lagestad, Pål.
Lagestad, Pål
Arild.
Lagestad, Pål
Arild
Lagestad, Pål
Arild
Lagestad, Pål
Arild; Moa, Ivar
Fossland.
Lagestad, Pål
Arild
Lagestad, Pål
Arild
Lagestad, Pål
von Heimburg,
Erna Dianne
van den Tillaar,
Roland

Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Acceleration and sprint profiles of a professional elite football team in match play. European
Journal of Sport Science 2015
Utviklingen av fysiske ferdigheter og arrestasjonsteknikk i det norske politiet. Nordisk
politiforskning 2015
Er gutter bedre enn jenter i kroppsøving? : en studie av jenters og gutters
kroppsøvingskarakterer i den videregående skolen. Acta Didactica Norge - tidsskrift for
fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2017
Longitudinal changes and predictors of adolescents’ enjoyment in physical education.
International Journal of Educational Administration and Policy Studies 2017
Å velge aktiviteter selv som grunnlag for trivsel og mestring En casestudie av
kroppsøvingsundervisningen ved en videregående skole. Acta Didactica Norge - tidsskrift for
fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2017
Longitudinal Changes in AbsoluteVO2peak, Physical Activity Level, Body Mass Index, and
Overweightedness among Adolescents in Vocational and Non-Vocational Studies. Frontiers In
Public Health 2017
Differences in coaching feedback between coaches of junior elite soccer players and junior
amateur soccer players. Journal of Physical Education and Sport 2017
Absentee rates in physical education in high schools: The importance of gender and study
programmes. International Journal of Educational Administration and Policy Studies 2017
Do small rural high schools differ from larger schools in relation to absentee rates in physical
education?. International Journal of Educational Administration and Policy Studies 2015
Examination of a new work-specific firefighter fitness test. Acta Physiologica 2017
Influence of Strength, Sprint Running, and Combined Strength and Sprint Running Training on
Short Sprint Performance in Young Adults. International Journal of Sports Medicine 2015
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
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van den Tillaar,
Roland

Physical fitness profile of competitive young soccer players: Determination of positional
differences. International journal of sports science & coaching 2016

van den Tillaar,
Roland

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Effects of fatigue upon throwing performance in experienced team handball players. Journal
of Human Kinetics 2016

van den Tillaar,
Roland

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Comparison of throwing velocity between first and second offensive line handball players.
Kinesiologia Slovenica 2016
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
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Rodahl, Stein;
Høigaard, Rune.

Satisfaction with the coach and mental toughness in elite male ice hockey players. Journal of
Sport Behavior 2015

van den Tillaar,
Roland

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Effect of practicing soccer juggling with different sized balls upon performance, retention and
transfer to ball reception. Motor Control 2016

Solli, Guro Strøm
van den Tillaar,
Roland

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
The Training Characteristics of the World’s Most Successful Female Cross-Country Skier.
Frontiers in Physiology 2017
Comparison of Kinematics and Muscle Activation in Free-Weight Back Squat with and Without
Elastic Bands. Journal of Strength and Conditioning Research 2016
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
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van den Tillaar,
Roland

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Comparison of range of motion tests with throwing kinematics in elite team handball players.
Journal of Sports Sciences 2016

van den Tillaar,
Roland

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Kinematics and muscle activation around the sticking region in free-weight barbell back
squats. Kinesiologia Slovenica 2015

van den Tillaar,
Roland.

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Relationship between range of motion tests and kinematics during overarm throwing in elite
handball players. Gait & Posture 2017
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
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van den Tillaar,
Roland.

van den Tillaar,
Roland;
Heimburg, Erna
Dianne von

van den Tillaar,
Roland;
Heimburg, Erna
Dianne von

Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Effect of Instructions Prioritizing Speed or Accuracy on Kinematics and Kicking Performance in
Football Players. Journal of motor behavior 2016
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Comparison of different sprint training sessions with assisted and resisted running: effects on
performance and kinematics in 20-m sprints. Human Movement 2017
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Comparison of three types of warm-up upon sprint ability in experienced soccer players.
Journal of Sport and Health Science 2016
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
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Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
van den Tillaar,
Roland;
Lagestad, Pål

Effekten av økt fysisk aktivitet i skolen : betydningen av økt fysisk aktivitet i kroppsøving når
det gjelder utviklingen av det maksimale oksygenopptaket blant ungdomsskoleelever. Nordisk
tidsskrift for pedagogikk & kritikk 2016

van den Tillaar,
Roland

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Comparison of hamstring muscle activation during high-speed running and various hamstring
strengthening exercises. International Journal of Sports Physical Therapy 2017
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Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
van den Tillaar,
Roland

Acute effect of resisted sprinting upon regular sprint performance. Acta Kinesiologiae
Universitatis Tartuensis 2017
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
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van den Tillaar,
Roland; Von
Heimburg, Erna
Dianne

van den Tillaar,
Roland; Von
Heimburg, Erna
Dianne

van den Tillaar,
Roland; Roaas,
Truls

Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Effects of short or long warm-up on intermediate running performance. Journal of Strength
and Conditioning Research 2016

X

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom dialog
med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for valg
som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Comparison of Two Types of Warm-Up Upon Repeated-Sprint Performance in Experienced X
Soccer Players. Journal of Strength and Conditioning Research 2016
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Comparison of the effects of 6 weeks of squat training with a plyometric training programme
upon different physical performance tests in adolescent team handball players. Acta
Kinesiologiae Universitatis Tartuensis 2015
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
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Von Heimburg,
Erna Dianne; van
den Tillaar,
Roland

Lorås, Håvard

Lorås, Håvard

Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Comparison of perceptual and physiological variables of running on a track, motorized
treadmill, and non-motorized curved treadmill at increasing velocity. Acta Kinesiologiae
Universitatis Tartuensis 2016
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Variations of the Relative Age Effect Within and Across Groups in Elite Alpine Skiing.
Comprehensive Psychology 2016
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Manual therapy, exercise therapy or combined treatment in the management of adult neck
pain - A systematic review and meta-analysis. Musculoskeletal Science and Practice 2017
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Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
Lorås, Håvard
Lorås, Håvard

Perceived factors in return to work after acquired brain injury: A qualitative meta-synthesis.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2016
Frame-difference analysis of video-recorded laser-beam projections. Manual Therapy 2015
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
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Lorås, Håvard

Lorås, Håvard

hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
Evidence for a general stiffening motor control pattern in neck pain: A cross sectional study.
BMC Musculoskeletal Disorders 2015
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
systematic review and meta-analysis of dropout rates in youth soccer. Perceptual and Motor
Skills 2015
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Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kjenne til trenings og fysisk aktivitet historisk, og
vite hvilken betydning dette har i det moderne samfunnet for ulike gruppers livskvalitet
Lorås, Håvard

Assessment of motor competence across the life-span: Aspects of reliability and validity of
a new test battery
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
Kjenne til trenings og fysisk aktivitet historisk, og vite hvilken betydning dette har i det
moderne samfunnet for ulike gruppers livskvalitet

Lorås, Håvard

Motor Skill Development in Italian Pre-School Children Induced by Structured Activities in a
Specific Playground
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
Kjenne til trenings og fysisk aktivitet historisk, og vite hvilken betydning dette har i det
moderne samfunnet for ulike gruppers livskvalitet

Erikstad, Martin
Kjeøen;
Høigaard, Rune

Childhood football play and practice in relation to self-regulation and national team
selection; a study of Norwegian elite youth players. Journal of Sports Sciences 2018
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
Kjenne til trenings og fysisk aktivitet historisk, og vite hvilken betydning dette har i det
moderne samfunnet for ulike gruppers livskvalitet
Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
om trening på praktiske og teoretiske problemstillinger og kunne begrunne de valg som
gjøres omkring trening og fysisk aktivitet

Martin Kjeøen
Erikstad Luc J.
Martin Tommy
Haugen og Rune
Høigaard

Group cohesion, needs satisfaction, and self-regulated learning: A one-year prospective
study of elite youth soccer players' perceptions of their club team. Psychology of Sport And
Exercise 2018
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
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Kjenne til trenings og fysisk aktivitet historisk, og vite hvilken betydning dette har i det
moderne samfunnet for ulike gruppers livskvalitet
Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
om trening på praktiske og teoretiske problemstillinger og kunne begrunne de valg som
gjøres omkring trening og fysisk aktivitet
Arne Martin
Jakobsen, Kalle
Pulli, Ingrid
Balsnes Pulli
Arne Martin
Jakobsen

Arne Martin
Jakobsen, Anne
Mari Elbe

Jakobsen, Arne
Martin; Evjen,
Elisabeth

Motivasjon for tindeveilederyrket. Hva skjer med motivasjonen når vi gjør hobbyen om til
yrke?
Ute.Frilluftsliv, pedagogiske, historiske og pedagogiske perspektiv. 2016.
Vitenskapelig antologi.

x

1

Are there differences in motives between participants in individual sports compared to team
sports? LASE Journal of Sport Science. 2014
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Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
A Cross-cultural comparison of fitness center members' motivation for training in Norway
and India International Journal of Research In Social Sciences 2015
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Gender differences in motives for participation in sports and exercise among Norwegian
adolescents. Baltic Journal of Health and Physical Activity 2018
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
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Lagestad, Pål
Arild; Sørensen,
Arne.

Lagestad, Pål
Arild; van den
Tillaar, Roland

Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Longitudinal changes in sports enjoyment among adolescents. Journal of Physical Education
and Sport 2018
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Longitudinal changes in physical activity level, body mass index and oxygen uptake among
Norwegian adolescents

1

X

1

X

1

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
van den Tillaar,
Roland

Comparison of Core Muscle Activation between a Prone Bridge and 6-RM Back Squats.
Journal of Human Kinetics 2018
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Kunne orientere seg i faglitteratur, identifisere
viktige problemstillinger rundt trening og fysisk aktivitet i teori og praksis, og gjennom
dialog med medstudenter og eksterne aktører drøfte og utvikle sin faglige treningspraksis
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid på sentrale emner/temaer innen screening,
planlegging av trening, gjennomføring av trening og fysisk aktivitet, og
monitorering/evaluering av aktivitet
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Lorås, Håvard

Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor trening, og kunne gi begrunnelser for
valg som gjøres omkring trening og fysisk aktivitet.
Kan reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess og justere denne under
veiledning og diskusjon med andre.
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om trening og fysisk aktivitet,
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling om trening og fysisk aktivitet
Fagområdet er i kontinuerlig utvikling og endring og det er viktig at kandidatene kjenner til
nytenkning og innovasjonsprosesser forbundet med trening og fysisk aktivitet
Treadmill Training or Progressive Strength Training to Improve Walking in People with
Multiple Sclerosis? A Randomized Parallel Group Trial. Physiotherapy Research International
2016

X

2

X

2

X

2

X

2

X

2

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
Kjenne til trenings og fysisk aktivitet historisk, og vite hvilken betydning dette har i det
moderne samfunnet for ulike gruppers livskvalitet
Lorås, Håvard

Medical exercise therapy for treating musculoskeletal pain: a narrative review of results
from randomized controlled trials with a theoretical perspective. Physiotherapy Research
International 2015
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
Kjenne til trenings og fysisk aktivitet historisk, og vite hvilken betydning dette har i det
moderne samfunnet for ulike gruppers livskvalitet

Lorås, Håvard
Lorås, Håvard

A comparison of players' and coaches' perceptions of the coach-created motivational
climate within youth soccer teams. Frontiers in Psychology 2017
When Is a Test Score Fair for the Individual Who Is Being Tested? Effects of Different Scoring
Procedures across Multiple Attempts When Testing a Motor Skill Task. Frontiers in
Psychology 2017
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
Kjenne til trenings og fysisk aktivitet historisk, og vite hvilken betydning dette har i det
moderne samfunnet for ulike gruppers livskvalitet

Lorås, Håvard

Comparison of postural control in participants with chronic fatigue syndrome and
fibromyalgia syndrome. Physiotherapy 2015
Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
Kjenne til trenings og fysisk aktivitet historisk, og vite hvilken betydning dette har i det
moderne samfunnet for ulike gruppers livskvalitet
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Lorås, Håvard

Exploring Task-Specific Independent Standing in 3- to 5-Month-Old Infants. Frontiers in
Psychology 2017

X

2

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
Kjenne til trenings og fysisk aktivitet historisk, og vite hvilken betydning dette har i det
moderne samfunnet for ulike gruppers livskvalitet
Aune, Tore
Kristian; Aune,
Morten Andreas;
Ingvaldsen, Rolf
P
Aune, Tore
Kristian;
Ingvaldsen, Rolf
P.; Dalen, Terje
Aune, Tore
Kristian; Lorås,
Håvard

Transfer of Motor Learning Is More Pronounced in Proximal Compared to Distal Effectors in
Upper Extremities. Frontiers in Psychology 2017

2

Relative Age Effect and Gender Differences in Physical Education Attainment in Norwegian
Schoolchildren. Scandinavian Journal of Educational Research 2017

2

An Inverse Relative Age Effect in Male Alpine Skiers at the Absolute Top Level. Frontiers in
Psychology 2017

X

2

Relevant læringsutbytte, kandidaten skal: Ha bred kunnskap om sentrale emner/temaer/
teorier om evaluering/screening av personer som vil trene og drive fysisk aktivitet og
hvordan man med utgangspunkt i dette planlegger, gjennomfører og evaluerer trening for
utøvere på ulike nivå og alderstrinn
Kjenne til trenings og fysisk aktivitet historisk, og vite hvilken betydning dette har i det
moderne samfunnet for ulike gruppers livskvalitet
Lyngstad, Idar
Lyngstad, Idar;
Lagestad, Pål
Arild.
Lyngstad, Idar

Legitimate, expert and referent power in physical education. Sport, Education and Society
2015
"The teacher sees my absence, not my participation". Pupils' experiences of being seen by
their teacher in physical education class. Sport, Education and Society 2017

2

Understanding pupils' hiding techniques in physical education. Sport, Education and Society
2016

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. Beskrivelse av hvilke nasjonale
og internasjonale arbeid fagmiljøet deltar aktivt i.
Siden årsstudium personlig trener er samkjørt med bachelor i trening. Er det unaturlig å skulle skille
fagmiljøet som inngår i årsstudiumet med det som inngår i bachelorstudiet. Derfor viser vi til samme
beskrivelse over fagmiljøet, som det gjøres i akkrediteringssøknaden til bachelor i trening.

De viktigste nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet, som
fagmiljøet tilknyttet studietilbudet er med i. Er et samarbeid med Universitet i Agder, (hvor Professor 2
Rune Høigård har sin hovedstilling), Universitetet i Stavanger og NTNU. Sammen er det dannet en
71
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forskningsgruppe, som har spesielt fokus på talentutvikling. Fra Nord inngår Line Danielsen, Martin
Erikstad og Arne Martin Jakobsen i dette samarbeidet. Både Danielsen, Erikstad, Høigård og Jakobsen, har
vært involvert i flere forskningspublikasjoner, med samarbeidspartnere i denne forskningsgruppen.
Forskningsgruppen avholder egne seminar, sist avholdt seminar var i oktober 2017. Hvor både Høigård,
Jakobsen, Danielsen og Erikstad, hadde muntlige presentasjoner.
Utover talentutvikling, så har de samarbeidet rundt prosjekter som blant annet involverer, motivasjon,
coaching, prestasjonstutvikling og ledelse i idrett. Dette er alle tema som er del av undervisningen ved
bachelor i idrett.
Videre vil det listes opp nasjonale og internasjonale samarbeid, som studieprogramansvarlig Arne Martin
Jakobsen er deltaker i:
Arne Martin Jakobsen har en doktor Philos. innenfor kroppsøving og vil bidra med undervisning i flere
emner innen sports coaching. Han har vært medlem og leder av nasjonalt fagråd i kroppsøving i en årrekke.
Han har deltatt og hatt innlegg på en rekke konferanser både nasjonalt og internasjonalt. Blant
samarbeidspersonene finnes personer fra Umeå Universitet, NTNU, Universitetet i Agder, Universitetet i
Stavanger, og UIT. Han er en mye brukt foredragsholder innen emner som omhandler sports coaching og
er blant annet medlem i et nytt nordisk forskningsnettverk innen talentutvikling. Han har også hatt en rekke
verv innen frivillig idrett og har et bredt kontaktnett her.
Her listes opp nasjonale og internasjonale samarbeid, som emneansvarlige er deltakere i:



Stein Rodahl er førstelektor i idrett ved Nord Universitet og er tenkt å levere undervisning innenfor
Strength and Conditioning. Han har et stort nettverk både nasjonalt og internasjonalt som innbefatter
University of South Wales, University of Worcester, Setanta College, Københavns Universitet, STAMI,
UIS, UIA, og NIH. I samarbeide med disse har han publisert vitenskapelige artikler og andre
publikasjoner både innenfor coaching og strength and conditioning. Han har deltatt og hatt ulike
faglige innlegg ved ulike vitenskapelige konferanser både nasjonalt og internasjonalt. Han har et bredt
kontaktnett innenfor idrett og trening som omfatter blant annet Bislettalliansen, Norges
Friidrettsforbund, Norges Håndballforbund,
Norges Ishockeyforbund, Bodø/Glimt, Bodø
Håndballklubb, IK Junkeren og IK Grand.
Samarbeidet både med ansatte ved andre undervisningsinstitusjoner og i den praktiske idretten, er
alle relatert til trening og coaching. Som er sentrale tema i bachelor trening.



Petur Sigurdsson har PhD innen biomekanikk fra University of Georgia/USA. Han har arbeidet ved
idrettsutdanningsmiljøer på Island, og gjennom forskningsprosjekter holder han kontakten med
disse miljøene. Han samarbeider med miljøer på NTNU om prosjekter på motorikk, og har
engasjement treningsfaglig i forhold til IK Junkeren (fotball).
Kunnskap om motorikk er viktig i deler av studiet, blant annet i de to emnene hvor Petur Sigurdsson
er emneansvarlig. Samt at praktisk treningserfaring fra idretten, er relevant. Da trener i idretten, er
sentralt kunnskapsområde for studiet.
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Dagmar Dahl har PhD fra Norges idrettshøgskole (2006) og har vært tilsatt ved UIT før hun i 2012 ble
tilsatt ved Nord Universitet. Hun er med i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
spesielt innen svømming og vannaktivitet. Blant annet med ansatte ved Gymnastik- och
Idrottshögskolan i Stockholm.
Svømming er en av flere idretter, som vil brukes som eksempelidrett, i emner relatert til sport
coaching, S&C for ulike idretter. Videre er trening i vann, sentral for rehablitering og
skadeforebygging, innenfor mange idretter.



Olav Melhus Gomo, har et faglig nettverk innenfor treningssenterbransjen. Hvor han har jobbet og
vært leder i en 4 års periode. Treningssenterbransjen, er en viktig samarbeidspartner i forhold til dette
studieprogrammet. Gomo har videre et nettverk innenfor styrkeløftforbundet, både som utøver og
som trener på landslagsnivå.
Styrketrening er en viktig del i flere av emnene, særlig emnet basis og styrketrening og emnet
vektløfting. Så nettverkene er relevante i forhold til bachelor i trening.



Martin Erikstad, har et faglig nettverk innenfor idrettsvitenskaplige fagmiljøet ved Universitetet i
Agder, hvor han har tatt sin mastergrad og vært stipendiat. Videre et nettverk innenfor det
idrettsvitenskaplige fagmiljøet i Stavanger, hvor han har tatt sin bachelorgrad. Erikstad har også et
nettverk innenfor fotballforbundet, hvor han har vært tilknyttet som kretslagstrener, samt jobbet
med et treningsintervensjonsstudie i samarbeid med fotballforbundet.
Samarbeid og nettverk, ses som relevant i forhold til spesielt coaching emner og treningsplanlegging.



Roland van den Tillaar, Professor ved fagmiljøet i Nord. Har utstrakt samarbeid nasjonalt. Utover
dette er han del av en rekke internasjonale forskningsnettverk som det vil framgå av oversikten
under:
• Auckland University of Technology. Working together with Professor John Cronin in my
research year on strength and conditioning research in different projects, which will result in
some publications together.
• University of Beira Inferior, Covilha, Portugal. Working in research on strength and
conditioning research for soccer, handball, swimming and athletics with Associate Professor
Daniel Marinho and Associate Professor Mario Marques. Supervised several master students
and currently supervising of Ph.D. students Ricardo Ferraz and Ph.d. Student Amaro Teixeira
in this area
• The Research Center in Sports Sciences, Health and Human Development (CIDESD), Villa
Real, Portugal. Working with Victor Reis, Jorge Soares and Caterina Fernando on different
areas in physical Education and sports sciences.
• Department of Sport and Physical Education, University of Valencia, Valencia, Spain
Working with Pedro Perez-Soriano Ph.D. on effect of different gymnastic mat properties on
landing kinematics.
• Islamic Azad University, Abadeh Branch, Iran. Worked with Siavash Dastmenash Ph.D. on the
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

effect of whole body vibration on hamstrings range of motion.
Faculty of Human movement Sciences, Vrije University, Amsterdam, Netherlands. Working
with Jeroen van der Eb Ph.D on measuring methods on acceleration in athletics.
Department of physical performance, Lunex University, Differdange, Luxemburg. Professor
Jan Cabri
Department of Sports Sciences of Technical University of Madrid, Spain. Associate Professor
Jesus Rivilla-Garcia
FisioSalud Elite: Health, Training & Innovation, Sports Clinic, Granada, Spain. Iker J. Bautista
Ph.D.
Research Group, Department of Physical Education and Sport, University of Granada,
Spain. Associate Professor Ignacio J. Chirosa
Tunisian Research Laboratory, Sport Performance Optimization, Tunis, Tunisia. Souhail
Hermassi Ph.D.
Department Sport Science and Kinesiology, University of Salzburg. Associate Professor
Herbert Wagner
Faculty of Philosophy of the christian Albrecht University in Kie. Johanna Weber Ph.D.
Department of Game and Combat Sports, Institute for Applied Training Science, Leipzig,
Germany. Working with Professor Dirk Büsch on effects of training with different weighted
balls on throwing velocity and strength in handball players. Data collection is currently going
on.
Copenhagen University Hospital Hvidovre, Copenhagen, Danmark. Working with Jesper
Bencke Ph.D. on an application for a Ph.D. scholarship in shoulder Injuries and throwing
kinematics in elite handball players.
Faculty of Sport and Physical Education, University of Belgrade, Belgrade, Serbia. Working
with associate professor Dragon Mirkov on developing a handball specific performance
throwing test.

Totalt sett har Roland van den Tillaar et stort internasjonalt nettverk. Han samarbeider med mange
faglige sterke forskningsmiljø, samt med miljø med en sterk praktisk tilnærming til trening og idrett.
Det er spesielt relatert til idrettene, håndball, friidrett, fotball, styrketrening, utholdenhetstrening,
akselerasjonstrening og hurtighetstrening. Dette er alle områder, som inngår i bachelor i trening.
Til slutt listes det opp nasjonale og internasjonale samarbeid, som andre ansatte i fagmiljøet er involvert
i:



Line Danielsen er stipendiat i Praktisk Kunnskap ved Nord Universitet. Hennes emneområder ligger
primært innenfor coaching segmentet. Hennes hovedveileder er professor Rune Høigård ved
Universitetet i Agder. Hun samarbeider også med forskere ved Universitet i Stavanger og University
of Worchester, og er med i en nystartet forskningsgruppe omkring talentutvikling hvor det er med
forskere fra UIA, UIS, og NTNU. Hun spiller aktiv fotball i Toppserien for kvinner for IK Grand og er
også hjelpetrener for laget.



Professor II Rune Høigård er ansatt ved Universitetet i Agder. Han er en av Norges absolutt fremste
forskere innenfor sports coaching og vil gi undervisning i emner hvor dette inngår. Han er med i en
rekke forskningsgrupper både nasjonalt og internasjonalt, og har en lang rekke med publikasjoner og
foredrag på konferanser både nasjonalt og internasjonalt. Han er også involvert i en rekke
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idrettsklubber for å utvikle mentale og sosiale prosesser som skal gi prestasjonsmessig gevinst – blant
annet Våg Vipers og Bodø Håndballklubb i toppserien i håndball hhv for kvinner og menn.



Kalle Pulli har sin mastergrad fra Universitet i Jyväskele. Han har erfaring som toppidrettsutøver fra
en flere idretter (bryting/friidrett blant annet) og vil primært bli brukt innen emnet Praktiske idretter.



Håvard Lorås. Stort nettverk på NTNU, spesielt opp mot fysioterapi, psykologi og bevegelsesvitenskap.
Høy forskningsaktivitet, med mange artikler på nivå 2.
Spesielt viktig nettverk, opp mot funksjonell screening

(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.

Studieprogrammet har ikke obligatorisk praksis. Men en del av undervisningen vil gjennomføres i
samarbeid med den praktiske idretten og i treningssenter. Det vil ikke benyttes eksterne praksisveiledere,
men siden en del av undervisning er praksisrelatert, gås det kort igjennom fagmiljøets erfaring fra
praksisfelt.



Line Danielsen. Hun spiller aktiv fotball i Toppserien for kvinner for IK Grand og er også hjelpetrener
for laget. Undervist I praktisk idrett ved Nord



Stein Rodahl er førstelektor i idrett ved Nord Universitet. Omfattende trenerkompetanse på toppnivå,
spesielt innen håndball og friidrett.



Arne Martin Jakobsen, lang erfaring fra undervisning innen praktisk idrett fra UH sektoren.



Petur Sigurdsson har engasjement treningsfaglig i forhold til IK Junkeren (fotball)



Professor II Rune Høigård blant annet jobbet med Våg Vipers og Bodø Håndballklubb i toppserien i
håndball hhv for kvinner og menn.



Dagmar Dahl, lang erfaring iforhold til praksisfeltet som svømmetrener.



Kalle Pulli, har erfaring som toppidrettsutøver innen både bryting og friidrett.



Martin Erikstad, erfaring fra praksisfeltet, hvor han har vært tilknyttet som kretslagstrener, samt
jobbet med et treningsintervensjonsstudie i samarbeid med fotballforbundet.



Olav Melhus Gomo, har et faglig nettverk innenfor treningssenterbransjen. Hvor han har jobbet og
vært leder i en 4 års periode. Treningssenterbransjen, er en viktig samarbeidspartner i forhold til dette
studieprogrammet. Gomo har videre et nettverk innenfor styrkeløftforbundet, både som utøver og
som trener på landslagsnivå.



Roland van den Tillaar, har omfattende trenererfaring, spesielt innen friidrett og håndball. Men har
også vært trener innen flere andre idretter.
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Stig Leirdal. Jobbet som fagkonsulent og testansvarlig i Olympiatoppen. Fysiolog for
kombinertlandslaget. Trener for skiskytter Solveig Rogstad (blant annet seier i verdenscupen), samt
flere andre trenerengasjement innen langrenn/skiskyting.

Vedlegg til krav til fagmiljø:
Marker med «Ikke relevant» dersom et
vedlegg ikke er aktuelt for studiet
CV for alle som inngår i studiets fagmiljø
Publikasjonslister for de siste 3,5 år før
gjeldende søknadsfrist.
Eventuell annen dokumentasjon på
kunstnerisk utviklingsarbeid og/eller faglig
utviklingsarbeid.
Dokumentasjon
på
nasjonale
og
internasjonale samarbeid og nettverk som
fagmiljøet deltar aktivt i.
Dokumentasjon av opplæringsprogram for
nettlærere.

Vedlegg nr.

Vedlegg 9
Lagt inn som tabell 6 i hoveddokument
Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

76

67/18 Reakkreditering 2018 - Årsstudium personlig trener - 17/04288-12 Reakkreditering 2018 - Årsstudium personlig trener : Vedlegg 4 - Sammenligning LUB årsstudium og bachelorprogram (fra saksbehandlerne)

NKR (nivå 7)

Årsstudium PT (overordnet
LUB)

Begrunnelse for valg av LUB

Bachelor i trening (overordnet LUB)

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

Kandidaten:
har kunnskap om grunnleggende
temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser,
verktøy og metoder innen
screening/analyse av personer
som man skal trene.

Studiet gir innføring i teori
omkring screening, og hvordan
man i praksis kan gjennomføre
denne som basis for utforming
av treningsprogrammer.

Har bred kunnskap om evaluering og
screening, og på bakgrunn av dette kunne
planlegge, gjennomføre og evaluere
trening tilpasset utøvere på ulike nivå og
alderstrinn.

Denne kvalifikasjonen er nødvendig å oppnå for å kunne
planlegge aktiviteten til de man skal veilede i trening.
Kandidaten vil med dette evne å monitorere og evaluere
den gjennomførte treningen. For å oppnå en bred
kunnskap, har vi valgt en praktisk tilnærming til dette
læringsutbyttet. LUB kan også delvis plasseres under
kategorien ferdighet, men praktisk aktivitet og teori
henger såpass sterkt sammen i dette studiet, og derfor
anses det nødvendig med en praktisk tilnærming til valgt
utbytteinnhold.

kjenner til forsknings- og
utviklingsarbeid
innenfor fagområdet

kjenne til sentrale begreper,
teorier og utviklingsarbeid
innen langsiktig
treningsplanlegging

Kandidatene vil på ulike nivåer og
trinn i utdanningen bli gjort kjent
med sentralt forsknings- og
utviklingsarbeid innen trening og
fysisk aktivitet, og hvordan dette
kan brukes i treningsplanlegging

Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid
innenfor screening; planlegging av
trening; gjennomføring av trening og
fysisk aktivitet; og monitorering og
evaluering av treningsaktivitet.

Denne LUB er valgt på bakgrunn av at en kandidat må
være godt kjent med FoU-arbeid innen trening og fysisk
aktivitet for blant annet å forstå og utføre fysiologisk
testing og bruk av treningsteknologi. Dette ivaretas på
ulike nivå og trinn i utdanningen, enten via litteratur,
undervisningen eller andre læringsformer.

kan oppdatere sin kunnskap
innenfor fagområdet

kan orientere seg i aktuell
faglitteratur, identifisere viktige
problemstillinger rundt trening i
teori og praksis, og gjennom
dialog drøfte og utvikle sin
faglige treningspraksis

Kandidatene vil gjennom studiet
møte ulike faglige utfordringer
og lære å løse disse både
gjennom praktisk trening og i
forhold til å innhente relevant
kunnskap.

Kan orientere seg i faglitteratur;
identifisere viktige problemstillinger rundt
trening og fysisk aktivitet i teori og
praksis; og på bakgrunn av dette utvikle
egen og andres faglige treningspraksis.

Det er nødvendig at en kandidat kan oppdatere sin
kunnskap innenfor fagområdet for å bidra til egen
utvikling, men også utvikling av fagfeltet. Siden
studiet har en praktisk tilnærming hvor veiledning av
andre er sentralt, er det nødvendig at utvikling av
andres treningspraksis står i fokus. På bakgrunn av
dette har vi valgt å formulere LUB på denne måten.
Dette ivaretas i emnene hvor studentene vil møte
ulike faglige utfordringer og lære å løse disse både
gjennom praktisk trening alene og sammen med
andre, med støtte i relevant litteratur og forskning.

KUNNSKAPER

Begrunnelse for valg av LUB
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har kunnskap om fagområdets
historie, tradisjoner, egenart
og plass i samfunnet

kjenne til noen overordnede
trekk ved historie, tradisjoner,
og egenart for trening, og
fagområdets plass og betydning
i dagens samfunn

Trening og fysisk aktivitet har en
lang historie og er i kontinuerlig
utvikling. Kandidatene vil møte
dette aspektet på ulike måter i
ulike temaer

kjenner til trening og fysisk aktivitet
historisk, og vet hvilken betydning
dette har i det moderne samfunnet for
ulike gruppers livskvalitet.

Trening og fysisk aktivitet har en lang historie og er i
kontinuerlig utvikling både for blant annet å møte
endrede krav i toppidretten, og utfordringer det
moderne samfunnet gir med tanke på ulike livsstiler
og hyppig skifte av treningstrender. Læringsutbyttet
er utformet på gitt måte da det anses nødvendig at
man kjenner til hvilken betydning utvikling av feltet
har hatt, og har, for ulike gruppers livskvalitet. For å
kunne bidra til en videre utvikling innen feltet er det
nødvendig at man kjenner til feltets utvikling fram til
nå-tid.

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

Kandidaten:
kan anvende faglig kunnskap
om praktiske og teoretiske
problemstillinger om
screening/analyse samt
treningsplanlegging og kunne
redegjøre for sine valg

Studiet har som et bærende
element at studentene skal lære
seg å anvende teori og kunnskap
på ulike praktiske situasjoner
som de møter på ulike emner og
områder i studiet. Blant annet i
emnene “Utholdenhet og
hurtighet” og “Basis- og
styrketrening” vil studentene bli
utfordret på dette

Kan anvende faglig kunnskap og relevante Studiet har som et bærende element at studentene skal
resultater fra forsknings- og
lære seg å anvende forskningsbasert teori og faglig
utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske kunnskap på ulike problemstillinger som oppstår i de
problemstillinger innenfor trening, og
praktiske situasjonene de møter gjennom studiet. Dette
kunne gi begrunnelser for valg som gjøres for å gjøre dem kvalifisert til å håndtere ulike
omkring trening og fysisk aktivitet
treningsrelaterte oppgaver i arbeidslivet på et faglig
begrunnet grunnlag. Overordnet læringsutbytte er
utarbeidet på bakgrunn av dette.

kan reflektere over egen faglig
utførelse og justere denne
under veiledning

kan reflektere over egen faglig
utførelse av trening og fysisk
aktivitet og eventuelt kunne
justere denne under veiledning

Studentene vil i dialog med
andre studenter, eksterne
utøvere og trenere, samt
faglærere kontinuerlig diskutere
og reflektere rundt trening og
utførelse av trening. Dette er
blant annet sentralt i emnet
“Grunnleggende Sport
Coaching”

Kan reflektere over egen faglig utførelse Læringsutbyttet er formulert på følgende grunnlag: Fokus
av en treningsprosess og justere denne på veilederrollen i trening står sentralt i studiet. Dersom
under veiledning og diskusjon med andre. man skal kunne lede andre i trening og fysisk aktivitet –
fra screening til evaluering – er det nødvendig at man
evner å se det man utfører fra ulike perspektiver og
faglige tilnærminger. Man vil forstå bedre den funksjon
og påvirkning man kan ha som trener, ved å reflektere
over egen utførelse i diskusjon med andre. Man vil også
forstå den man trener bedre dersom man reflekterer
over hvordan det er å bli veiledet.

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

kan finne, vurdere og henvise
til informasjon og fagstoff om
trening og fysisk aktivitet, og
framstille dette slik at det
belyser en problemstilling.

studiet presenterer i de ulike
emnene mye sentralt fagstoff
om ulike sider ved trening og
fysisk aktivitet. Gjennom den
praktiske aktiviteten og
utprøvinger - blant annet i
emnene “Utholdenhet og
hurtighet” og “Basis- og
styrketrening” - vil studentene
lære seg å bruke ulike
presentasjonsformer og tester
som belyser disse

Kan finne, vurdere og henvise til
informasjon og fagstoff om trening
og fysisk aktivitet, og framstille
dette slik at det belyser en
problemstilling om trening og fysisk
aktivitet.

Dette er et viktig læringsutbytte med tanke på fremtidig
utvikling av feltet og egen rolle som trener. I arbeidslivet
vil man ikke få presentert alle svar, og det er derfor viktig
at man vet hvordan man kan orientere seg i landskapet
av informasjon, og kritisk anvende denne for å finne
løsninger på eventuelle utfordringer. Gjennom de ulike
praktiske aktivitetene, vil studentene blant annet lære
seg å bruke ulike presentasjonsformer og tester som
belyser de problemstillinger, som kan dukke opp i løpet
av en treningsprosess. Studiet presenterer mye
grunnleggende og sentralt fagstoff om ulike sider ved
trening og fysisk aktivitet, hvor studentene både i praksis
og skriftlig må kunne kritisk vurdere innholdet. Dette vil
legge et godt grunnlag for senere innhenting og
behandling av informasjon.

kan beherske relevante faglige
verktøy, teknikker og
uttrykksformer

kan beherske og anvende noen
relevante faglige verktøy,
teknikker og uttrykksformer

Studenten lærer både teoretisk
og praktisk om dette – blant
annet i emnet “Grunnleggende
Sport Coaching”

Kan beherske ulik treningsteknologi,
ulike teknikker og metoder i trening
og fysisk aktivitet, samt ulike
uttrykksformer

Læringsutbyttet i denne sammenheng er valgt på
bakgrunn av en forståelse av at det er nødvendig at man
behersker ulik treningsteknologi som aktivitetsmålere og
laktatmålere; teknikker og metoder som for eksempel
videoanalyse av bevegelser, for blant annet å kunne
gjennomføre testing; samt å kunne bruke dette for å gi
råd i forhold til treningsplanlegging.
Dette gjelder både når det kommer til presentasjon av
metoder/teknikker/teknologier, og faktisk under selve
gjennomføringen av trening og fysisk aktivitet. Som
trener må man også kunne demonstrere og forklare slik
at den som blir veiledet, forstår og vil kunne gjennomføre
det treneren og utøveren sammen legger opp til.
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GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten:

Kandidaten:

har kunnskap om relevante
fag- og yrkes-etiske
problemstillinger

har kunnskap om relevante fagog yrkes-etiske problemstillinger
om trening og fysisk aktivitet ,
og hvordan
disse praktisk kan håndteres på
en adekvat måte.

Flere av emnene på studiet –
blant annet emnet “Vekst,
utvikling og Langsiktig
Treningsplanlegging” - tar opp
denne typen problemstillinger,
og studentene lærer gjennom
studiet om disse. De lærer også
å diskutere disse med ulike
grupper

Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger om trening
og fysisk aktivitet, og hvordan disse
praktisk kan håndteres på en adekvat
måte

For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre trening, må
man som trener, ha innsikt i hvilke problemstillinger som
kan dukke opp. LUB er utformet på bakgrunn av den
realitet at man vil møte mange ulike individ som trenger
helt ulik oppfølging, og man må også kunne samarbeide
med ulike mennesker på sin arbeidsplass. Alt man gjør
som trener, omfattes av ulike etiske prinsipper. Som
utgangspunkt må man forholde seg til lovbestemmelser.
Når det gjelder andre etiske problemstillinger er det ikke
alt man kan finne klare retningslinjer på. Vi legger opp til
at studentene må kunne drøfte ulike problemstillinger av
faglig og yrkesetisk art med ulike personer/grupper.
Læringsutbyttet følger NKRs nivå, men vi har valgt å
inkludere en evne til å løse problemer, inn i
kvalifikasjonen. Dette vil gå igjen i flere emner.

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
trening og fysisk aktivitet med
ulike personer og grupper både
på kort og lang sikt. Dette skal
kunne gjøres både individuelt og i
grupper, og i tråd med etiske krav
og retningslinjer.

Studentene gjennomgår emner blant annet “Vekst, utvikling og
Langsiktig Treningsutvikling” og
Grunnleggende Sport Coaching som konkret tar opp disse
temaene og lærer seg å
reflektere og argumentere i
forhold til dette.

Kan individuelt og sammen med andre
planlegge og gjennomføre trening og
fysisk aktivitet, i tråd med etiske krav og
retningslinjer, som strekker seg over tid.

Som trener må du kunne jobbe både selvstendig og
sammen med andre. Trener man større grupper sammen
med andre trenere er det viktig at man evner å lede
gruppen i samme retning for å kunne gjennomføre en
aktivitet. LUB henger mye sammen med utbyttet ovenfor,
men det inkluderer i tillegg en evne til å planlegge ut i fra
et fremtidsperspektiv. Treneren skal ikke bare håndtere
problemstillinger når de først oppstår, men kunne
planlegge et lengre løp i tråd med etiske krav og
retningslinjer. Dette er nødvendig for at man som
kandidat, skal evne faktisk å gjennomføre en planlagt
arbeidsoppgave. Det etiske aspektet ved LUBen handler
mye om å kunne tilpasse løpet underveis iht
problemstillinger som kan dukke opp (viser til forrige LUB
som ivaretar dette). Ved å ta hensyn til etiske krav og
retningslinjer vil man på en mer vellykket måte, nå målet
man har satt seg for arbeidet.
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kan presentere sentralt
fagstoff som teorier,
problemstilling og løsninger
både skriftlig, muntlig og
gjennom andre uttrykksformer

kan formidle sentralt fagstoff
om trening og fysisk aktivitet
individuelt og til grupper både
skriftlig, muntlig og gjennom
andre uttrykksformer

Studentene har ulike
eksamensformer hvor de må
presentere fagstoff på ulike
måter, og i praktisk
treningsarbeid lærer de også
ulike presentasjons- og
vurderingsteknikker

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

kan utveksle synspunkter om og
erfaringer fra trening med andre
som har samme fagbakgrunn og
gjennom dette bidra til utvikling
av god treningspraksis

Studiet har ulike arbeidsmåter
og praktiske møter med
studenter og eksterne bidrar til
faglige diskusjoner på ulikt nivå
og utvikling av en dynamisk
treningsfilosofi hos den enkelte
student

kan formidle sentralt fagstoff om
trening og fysisk aktivitet både
skriftlig, muntlig og gjennom
andre uttrykksformer

Kan utveksle synspunkter om og
erfaringer fra trening med andre som har
samme fagbakgrunn, og på bakgrunn av
dette bidra til utvikling av en god
treningspraksis.

LUB er utformet på bakgrunn av følgende faktorer: Som
kandidat i ulike yrker, er det nødvendig at man ikke bare
har internalisert fagstoffet, men man må både kunne
bruke det som grunnlag, for den praksis man utfører,
samt kunne formidle hva man kan. Skal man for eksempel
kunne veilede noen i trening, er det nødvendig at man
evner å uttrykke seg korrekt, men på ulike måter. Ikke
alle vil ha lik forutsetning for å forstå spesiell
fagterminologi. Dersom man skal ha et foredrag eller
skrive fagartikler, vil man måtte formidle på en annen
måte. I emnene vil studentene få øve seg på ulike
formidlingsformer eksempelvis skriftlige- og muntlige
presentasjoner, og praktiske øvelser, hvor de må
presentere fagstoff på ulike måter. I praktisk
treningsarbeid lærer de også ulike presentasjons- og
vurderingsteknikker.
Dette LUB har en større tyngde faglig sett, enn de LUB
som tar opp i seg, hva som bør ligge til grunn for å utøve
trenerrollen/opplysningsrollen. Dette LUB er utformet slik
da vi ønsker å synliggjøre fagpersonen bak de ulike
yrkesprofilene. Det er ikke nok at man oppdaterer sin
egen kunnskap, men man kan også skape ny kunnskap
sammen i et fagfellesskap. Dette er nødvendig for
utvikling av både feltet og den enkelte arbeidsplass.
Studiet er lagt opp slik at det har ulike arbeidsmåter,
samt planlagte møter mellom studenter og eksterne
hvor de eksterne bidrar til faglige diskusjoner på ulikt
nivå. Dette skal samtidig bidra til utvikling av en
dynamisk treningsfilosofi hos den enkelte student
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kjenne til nytenkning
og
innovasjonsprosesser

Kjenne til nytekning og
innovasjonsprosesser
forbundet med trening og
fysisk aktivitet

Litteratur og møte med sterke
fagfolk internt og eksternt vil gi
studentene tilgang til forskning
og utviklingsarbeid som er
meget oppdatert

Kjenne til nytenkning og
innovasjonsprosesser forbundet med
trening og fysisk aktivitet

Jfr. LUB ovenfor som har et utviklende mål internt i seg,
så er dette LUB utformet slik for å ivareta det eksterne
blikket på egen praksis – dvs det er ikke alt man kan eller
trenger å finne opp på nytt. For å utvikle en best mulig
praksis, er det nødvendig at man er oppdatert på hva
andre institusjoner/bedrifter gjør/har utviklet.
Dette ivaretas i studiet med de kontakter og strukturer
som er etablert rundt studiet. Dette sikrer også at
fagstoffet i studiet til enhver tid er oppdatert.
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estudier og Bachelor i nordområde- og nordiske studier (opprinnelig Bachelor i nordområdestudier) : Reakkreditering 2018 - Årsstudium i nordområdestudier og Bachelor i nordområde- og nordiske studier (opprinnelig Bachelor i nordområdestudier)

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/04288-10
Hanne Solheim Hansen
Anne-Lovise Reiche og Siri Grøvnes Solheim

Saksgang
Utdanningsutvalget 28.11.2018

Møtedato

REAKKREDITERING 2018 - ÅRSSTUDIUM I NORDOMRÅDESTUDIER OG
BACHELOR I NORDOMRÅDE- OG NORDISKE STUDIER (OPPRINNELIG
BACHELOR I NORDOMRÅDESTUDIER)
Forslag til vedtak:

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere eksisterende studieprogram
Årsstudium i nordområdestudier og Bachelor i nordområde- og nordiske studier under
forutsetning av at punkt 2 følges opp. I reakkrediteringen inngår at navn på
bachelorprogrammet endres fra opprinnelig Bachelor i nordområdestudier.
2. Det må jobbes med å dokumentere og heve den formelle utdanningsfaglige
kompetansen, som er en felles utfordring for Nord universitet. For disse
studieprogrammene konkret mangler deler av fagmiljøet både dokumentasjon og
formell utdanningsfaglig basiskompetanse, og aktuelle personer bør prioriteres til
kompetanseheving.
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Sammendrag
Studieprogrammene har vært tilbudt i mer enn 10 år. Det er en godt gjennomarbeidet
reakkrediteringssøknad, og studieprogrammene anbefales derfor reakkreditert.

Saksframstilling
Bakgrunn
Rektor har vedtatt egne retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved
Nord universitet (rektorvedtak 16/03574-5 den 29.12.2016 og senere justeringer av retningslinjene
ved rektorvedtak 17/01202-6 den 29.12.2017). Disse innebærer reakkreditering hvert syvende år.
Rektor vedtar egen plan for hvert år. Saksgangen i prosessen er utarbeidelse av
reakkrediteringssøknad og tilhørende dokumentasjon etter NOKUTs søknadsmal, behandling i
fakultetets lokale Utdanningsutvalg, deretter behandling av dekan som oversender til
Studieavdelingen, som saksbehandler til sentralt Utdanningsutvalg, og til slutt rektor som gjør
endelig vedtak.
I følge planen for reakkreditering i 2018 inngår Årsstudium i nordområdestudier og Bachelor i
nordområdestudier. Årsstudiet er identisk med første studieår på bachelorprogrammet. Det er
utformet en samlet reakkrediteringssøknad for disse programmene, og de legges derfor fram samlet
overfor Utdanningsutvalget.
Opprinnelig frist for fakultetet å oversende reakkrediteringssøknader var 30. juni 2018. Etter søknad
fikk fakultetet innvilget utsatt frist til 20. august. Søknaden har ikke vært behandlet i lokalt
Utdanningsutvalg hos FSV, men hos et utvalg av dette; dekan, prodekan utdanning, fakultetsdirektør
samt studieveileder på programmene og ansatte i fakultetsadministrasjonen med kompetanse på
akkreditering/reakkreditering,
Overordnet bilde av studiet
Nedenfor er studiemodell samt kort om overordnet bilde av bachelorprogrammet, der årsstudiet
utgjør første studieår (1.-2. semester) på bachelorprogrammet.
1.semester
BCS105X (15 stp)
En introduksjon
til samfunnsvitenskap og til
nordområdestudier

BCS135X (15 stp)
Aktuelle tema i
Nordområdene

1
2

2.semester
BCS115X (15 stp)
Land og miljø i
Nordområdene

BCS125X (15 stp)
Folk og kultur i
Nordområdene

Aktuelt for ikke-nordiske studenter
Aktuelt for nordiske studenter

3.semester
SA218S (10 stp)
Historie, politikk og
nordlige ressurser

5.semester
SA210S (10 stp)
Nordisk politikk

6.semester
PO216S (10 stp)
Sikkerhetspolitikk

PO106S (10 stp)
Norske politiske
styringssystemer,
institusjoner og
prosesser

4.semester
NO106L (10 stp) 1
Norsk for
utlendinger
IN107S (10 stp) 2
Globalisering og
internasjonal
politisk økonomi
SO101S (10 stp)
Det norske
samfunn og de
norske sosiale
samfunn

SA212S (10 stp)
De nordiske
samfunn

NOM2001 (10 stp)
Politikk i arktis

ME123S (10 stp)
Innføring i
samfunnsvitenskapelig metode

SO122S (10 stp)
Utviklingsteori og
norsk
utviklingsmodell

NOM2000 (20 stp)
Bacheloroppgave i nordområde- og
nordiske studier

estudier og Bachelor i nordområde- og nordiske studier (opprinnelig Bachelor i nordområdestudier) : Reakkreditering 2018 - Årsstudium i nordområdestudier og Bachelor i nordområde- og nordiske studier (opprinnelig Bachelor i nordområdestudier)

Det er to faglige pilarer; nordområdene som inngår i første studieår, og i tillegg nordiske studier som
inngår i andre og tredje studieår. Årsstudiet gis som online tilbud, mens andre og tredje studieår er
campusbasert men også kan gjennomføres online. Begge programmene gis som heltidsstudium.
Sentrale deler er definert som de obligatoriske emnene (merket med blått i studiemodellen), mens
resterende emner er spesielt anbefalte valgemner (merket med grønt i studiemodellen).
Studieprogrammets mobilitetsvindu (utvekslingssemester) er lagt til 3. eller 5. semester.
Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden og ny oversendelse
Reakkrediteringssøknad med tilhørende dokumentasjon og studieplan skal behandles i fakultetenes
lokale Utdanningsutvalg før behandling i sentralt Utdanningsutvalg. Det sentrale Utdanningsutvalget
behandler forslag til studieplan og tilhørende dokumentasjon for nye studier ved Nord universitet, og
gir råd overfor rektor, som gir den endelige godkjenningen. Som nevnt innledningsvis ble denne
reakkrediteringssøknaden behandlet av et utvalg fra fakultetets Utdanningsutvalg.
Etter at dekanen oversendte akkrediteringssøknaden, har det vært tett dialog mellom
studieprogramansvarlig og saksbehandlerne til sentralt Utdanningsutvalg. Utbedret søknad og
dokumentasjon er mottatt i forkant av utsendelse til utvalget.
Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften
Nedenfor følger vurdering av oversendt akkrediteringssøknad og tilhørende dokumentasjon.
Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning til denne. Veiledninga er
bygd opp med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften; 1) veiledning, 2) krav til hva
søknaden minst skal inneholde og 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.

Mobilitetsvindu definert til 3. eller
5. semester. OK! Må følges opp
med utvekslingsavtaler jf § 2.2.(8)

§ 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.

Samsvar NKR: OK

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

Faglig oppdatert: OK
Relevans videre studier: OK
Relevans arbeidsliv: OK

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

OK

Dekkende navn: OK
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(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.

Innhold: OK
Oppbygging: OK
Infrastruktur: OK
Tilpasset LUB: OK
Aktiv rolle: OK

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

OK

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

OK

(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.

Ikke aktuelt

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

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

Størrelse: OK
Kompetansemessig stabilt: OK
Sammensetning: OK

(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:

OK

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.

Krav til kompetansenivå: OK

OK ut fra situasjonen, se
kommentar

Hovedstilling: OK
Førstestillingskompetanse i de
sentrale delene: OK

OK

OK

Ikke aktuelt
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Kommentarer
Generelt:
Årsstudiet er oversiktlig, mens selve bachelorprogrammet framstår som både oversiktlig og noe
uoversiktlig. Rett og slett på grunn av blanding av online og campusbasert utdanning, blanding av
studentgruppen med stort innslag av internasjonale studenter både helgradsstudenter og studenter
på innveksling samt en økende andel norsk studenter. Reakkrediteringsprosessen ser ut til å ha vært
nyttig, da avklaring av bachelorprogrammets faglige pilarer har bidratt til ønske om navneendring.
Den søknaden som nå legges fram er meget godt gjennomarbeidet. Studieprogramansvarlig har
sammen med bistand fra egen fakultetsledelse og - administrasjon gjort en solid jobb.
§ 2.2 (1) – læringsutbytte for studieprogrammet: Læringsutbyttebeskrivelsen (LUB) for årsstudiet og
bachelorprogrammet viser tydelige forskjeller og faglig progresjon fra første til tredje studieår. Dette
er dokumentert i eget vedlegg fra saksbehandlerne.
§ 2.3 (2) – utdanningsfaglig kompetanse: Dette er i NOKUT veiledningen definert som UHpedagogikk 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 fravær av UH-pedagogisk kompetanse har ikke avgjørende
betydning for akkrediteringen. Det er satt i gang flere prosesser ved Nord universitet innenfor
området, blant annet UH-ped basiskurs, utvikling av pedagogiske mappe og utvikling av
meritteringsordning for undervisere.
I søknaden framgår at kun en fagpersoner innehar formell utdanningsfaglig kompetanse. Det bør
derfor prioriteres både dokumentasjon av kompetanse og gjennomføring av basiskurs for aktuelle
personer.

Oppsummering
Det anbefales at studieprogrammet akkrediteres. Manglende leieavtale for nytt bygg, som er helt
sentralt for utdanningen, bør være på plass før oppstart høsten 2019. I tillegg mangler en av to
internasjonale samarbeidsavtaler for studentutveksling. Også denne må være på plass før oppstart.
Ansatte som mangler pedagogisk basiskurs bør prioriteres for gjennomføring av dette.

Vedlegg:
Dekanvedtak FSV 20.08.2018
Søknad om reakkreditering av akkreditering av Årsstudium i nordområdestudier og Bachelor i
nordområde- og nordiske studier – versjon 19.11.2018
Studieplan – norsk versjon
Studieplan – engelsk versjon
Sammenligning LUB årsstudium og bachelorprogram (fra saksbehandlerne)
Internasjonale samarbeidsavtaler (4 stk)
Studiets fagmiljø – Cver
Studiets fagmiljø - publikasjonsliste
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Dekanvedtak FSV
Arkivreferanse:

18/02795-1

Saksbehandler

Ole Christian Tidemann

Dato

20.08.2018

Sak: Søknad om reakkreditering for bachelor i nordområdestudier

Vedtak:
Fakultet for samfunnsvitenskap søker med dette om reakkreditering for bachelor og årsstudium i
nordområdestudier i henhold til retningslinjer for reakkreditering og vedtatt plan for 2018.
(sak:17/04288)
Hanne Thommesen
Dekan
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Vedlegg: Gjennomføring BACPS, Vedlegg 6 - CV'er reakkreditering Annelin Seppola, Vedlegg 6 CV'er reakkreditering Astri Dankertsen, Vedlegg 6 - CV'er reakkreditering Bjørn Olav, Vedlegg 6 CV'er reakkreditering Eivind, Vedlegg 6 - CV'er reakkreditering Ingrid, Vedlegg 6 - CV'er
reakkreditering KIT, Vedlegg 6 - CV'er reakkreditering_Håkan T., Vedlegg 6 - CV'er reakkreditering
Torbjørn, Hjelpeark studieprogrammets emner BACPS, Vedlegg 1 - BACPS DS-Label, Vedlegg 2
Nordområdestudier - Emneplaner og studieplan , Vedlegg 3 Russian State hydrometeorological
University (RSHU) 2, Vedlegg 3 Russian State hydrometeorological University (RSHU), Vedlegg 3
NordNArFU Erasmus+ agreement_social sciences_business_signed, Vedlegg 3 Nord University
Exchange agreement 2016-2021 , Vedlegg 3 avtale Nord universitet og Uarctic 300219.PDF, Vedlegg
4 - Dokumentasjon nettlæreres oppfølging, Vedlegg 5 - Hjelpeark Proglub vs Emnelub 170818,
Søknad reakkreditering 160818
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Generelt om studiet
Type studium (kryss av)
X

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

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
X

campus-/stedbasert studium
samlingsbasert studium
desentralisert studium ved annet studiested, oppgi
studiested:

X

nettstudium
nettstudium med samlinger

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
X

heltidsstudium
deltidsstudium

Overordnet om studietilbudet
Rektor ved Nord universitet vedtok 29.12.17 at alle fakultet skal reakkreditere sine studieprogram i
løpet av en sjuårsperiode. Dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) har i denne forbindelse
besluttet at Bachelor of Circumpolar Studies og årsstudiet Circumpolar Studies er blant de studiene
som skal reakkrediteres i 2018.
Denne søknaden om reakkreditering inkluderer både Bachelor of Circumpolar Studies og årsstudiet
Circumpolar Studies. Siden årsstudiet er identisk med første år på bachelorstudiet, har vi valgt å
4
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skrive kun en søknad. Av samme årsak vil vi i det følgende, med mindre det er helt nødvendig å gjøre
et skille i presentasjonen, kun bruke benevnelsen på bachelorstudiet til å dekke begge studier.
Gjennomgangen av studieprogrammet i forbindelse med reakkrediteringen har tydeliggjort at navnet
på studiet, særlig etter utvidelsen til full bachelor, ikke lenger er dekkende. Vi foreslår derfor å skifte
navn på bachelorstudiet fra Bachelor of Circumpolar Studies til Bachelor of Circumpolar and Nordic
Studies. På norsk skifter studiet navn fra Bachelor i nordområdestudier til Bachelor i nordområde- og
nordiske studier. Årsstudiet beholder sine navn både på engelsk og norsk. Begrunnelsen for
navneskiftet på bachelorstudiet gis under Krav til studietilbudet, punkt 1. Det nye navnet vil brukes i
denne søknaden fra nå av og forkortes BCNS.

Generelt om studiet
Bachelorstudiet

Årsstudiet

Engelsk navn

Bachelor of Circumpolar and
Nordic Studies

Circumpolar Studies

Norsk navn

Bachelor i nordområde- og
nordiske studier

Nordområdestudier

Nivå

Bachelorgrad 180 studiepoeng

Årsstudium 60 studiepoeng

Normert studietid

3 år

1 år

Organisering

Online og campusbasert
heltidsstudium

Online heltidsstudium

Studiested

Bodø

Bodø

Regulert av rammeplan

Nei

Nei

Bachelor of Circumpolar and Nordic Studies (BCNS) er en engelskspråklig bachelor ved Fakultet for
samfunnsvitenskap (FSV) ved Nord Universitet. Studiet ble opprettet ved daværende Høgskolen i
Bodø1 i 2004 i et samarbeid med University of the Arctic (UArctic) og som et ledd i å utvikle
forbindelser om utdanningssamarbeid med universiteter i Nord-vest Russland. BCNS ble av denne
grunn først og fremst utviklet som et online tilbud på 90 studiepoeng der første studieår (60
studiepoeng) utelukkende ble gitt online, mens 30 studiepoeng i tredje semester ble tilbudt både
online og med tradisjonelle forelesninger on site. De resterende 90 studiepoeng for å oppnå en

1

Nord universitet har i perioden fra BCNS ble opprettet og fram til i dag skiftet navn to ganger, fra Høgskolen i
Bodø til Universitetet i Nordland i 2011 og deretter igjen til Nord universitet i 2017. Vi vil i det følgende, for
enkelhets skyld, bruke Nord universitet som benevnelse uansett hvilken tidsperiode det er snakk om.
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bachelorgrad, besto av valgemner enten fra Nord universitet eller fra andre universiteter både i
Norge og i utlandet.
Til tross for store endringer i innholdet på studiet, har denne 90+90 modellen bestått fram til nå og
det er først fra studieåret 2018-2019 at Nord universitet tilbyr en full Bachelor of Circumpolar and
Nordic Studies ved at 90 studiepoeng med obligatoriske emner utvides med 90 studiepoeng spesielt
anbefalte valgemner. Denne søknaden om reakkreditering av BCNS fra studieåret 2019-2020
omhandler det fulle bachelortilbudet på 180 studiepoeng som tilbys studentene første gang i
studieåret 2018-2019. Tabell 1 under viser studiemodellen som tilbys fra høstsemestret 2018.
De sju opprinnelige emnene fra 90+90 modellen (BCS 105, 115, 125 og 135 og SA 210, 212 og 218 –
se studiemodell) utgjør fortsatt studieprogammets sentrale deler. Disse emnene er obligatoriske,
mens de øvrige er spesielt anbefalte valgemner. Dette innebærer at studentene fortsatt kan fullføre
BCNS ved Nord universitet utelukkende som online studenter ved å hente sine valgemner fra andre
studier ved Nord eller fra andre universiteter i inn- og utland. Forskjellen fra tidligere er først og
fremst at nå kan også engelskspråklige studenter ta valgemnene ved Nord universitet.
Studieprogrammet har fram til studieåret 2018-2019 kun vært publisert på Lokalt opptak (LOK). En av
de fremste årsakene til ønsket om utvidelse til full bachelor, var å få studiet inn i Samordna opptak
(SO) for på den måten å utvide rekrutteringsbasen av norske og nordiske studenter og dermed
forhåpentligvis også kandidatproduksjonen.
Innholdsmessig hviler studiet på to pilarer; 1) nordområdene eller the circumpolar north og 2) de
nordiske samfunn. Den første pilaren er knyttet til de nordligste områdene av verden beliggende i de
8 arktiske nasjoner; USA (Alaska), Canada, Island, Danmark (Grønland), Norge, Sverige, Finland og
Russland og omfatter temaer som natur og naturressurser, forurensing og klimaforandringer,
urbefolkninger, geopolitikk og sikkerhetspolitikk etc. Den andre pilaren ser nærmere på politikk og
samfunn i Norge og Norden mer generelt, eller det som etter hvert har blitt kjent som «Den nordiske
modellen».
Begge disse pilarene er sentrale områder både i norsk politikk og i store deler av verden forøvrig.
Nordområdene har etter Sovjetunionens oppløsning og slutten på den kalde krigen, blitt omfattet
med stor interesse ikke bare blant de nasjonene som har landområder i det høye nord (se over), men
også andre som for eksempel EU og Kina. Interessen fra mange er kanskje først og fremst knyttet til
nordområdenes rikdom på naturressurser, men også sikkerhetspolitikk, miljø- og klimapolitikk og
urbefolkningers rettigheter er helt sentrale områder. Den nordiske modellen med sitt liberale
fundament, sin omfattende velferdsstat og sitt representative demokrati med sterk vekt på
konsensusbygging i politikken har i hele sin funksjonstid vært kilde til diskusjon både internt i Norden
og i andre land. Ankepunktene fra motstandere og kritikere har ofte vært at den er både
kostnadskrevende, ineffektiv og frihetsberøvende, mens tilhengerne like ofte argumenterer for det
stikk motsatte. De nordiske landene kan imidlertid utvilsomt fremvise gode resultater på mange
områder, og i en stadig mer urolig verden preget av stor og voksende ulikhet og sterkere polarisering
i den offentlige debatt, synes kjennskap til og kunnskap om denne styringsformen å være viktigere
enn noensinne.
Et studium rettet spesifikt mot nordområdene er naturligvis også sentralt i studieporteføljen til et
universitet lokalisert nord for Polarsirkelen og med visjonen «Globale utfordringer – regionale
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løsninger» (Nord universitet: Årsrapport 2017-2018). I tillegg er studiet engelskspråkelig og kan
dermed bidra til den internasjonaliseringen som er en målsetting både for norske myndigheter og
ledelsen ved Nord universitet.
Studiet gir på denne måten bred kunnskap både om arktiske forhold spesielt og om Norden mer
generelt. Dette forbereder studentene både på arbeidslivet og for videre studier. Arbeidsmessig vil
studentene kunne være attraktive både i organisasjonslivet, i offentlig forvaltning og for
utdanningsinstitusjoner på ulike nivåer. Utdanningsmessig kvalifiserer BCNS for videre studier på
masternivå, for eksempel på Master of Social Science ved Nord universitet.
Det finnes bare ett studium i Norge med omtrent samme innretning som BCNS, nemlig Northern
Studies ved Universitetet i Tromsø (UiT). Northern Studies ved UiT bygger i utgangspunktet på
samme lest fra University of the Arctic som vårt Circumpolar Studies, men både fordypningsemnene
og valgemnene er forskjellige.
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Studiemodell for Bachelor of Circumpolar and Nordic Studies (BCNS) og for årsstudiet Circumpolar
Studies
Første år

Andre år

Tredje år

Høst 2019

Vår 2020

Høst 2020

Vår 2021

Høst 2021

Obligatoriske
emner

Obligatoriske
emner

Obligatoriske
emner/spesielt
anbefalte
valgemner

Spesielt anbefalte
valgemner

Obligatoriske
emner/spesielt
anbefalte
valgemner

BCS 105X (15
ECTS)

BCS 115X (15
ECTS)

SA 218S (10 ECTS)

NO 106L (10
ECTS)2

SA 210S (10 ECTS)

An Introduction
to the Humanities
and to the
Circumpolar
North

Land and
Environment of
the Circumpolar
North

History, Politics and
Northern Resources
(obligatorisk)

Norwegian for
Foreigners (FLU)

Nordic Politics
(obligatorisk)

Vår 2022
Spesielt
anbefalte
valgemner

PO 216S (10
ECTS)
Security
Politics

IN 107S (10
ECTS)3
Globalisering og
internasjonal
politisk økonomi

BCS 135X (15
ECTS)

BCS 125X (15
ECTS)

Contemporary
Issues of the
Circumpolar
North

Peoples and
Cultures of the
Circumpolar
North

PO 106S (10 ECTS)

SO 101S (10 ECTS)

SA 212S (10 ECTS)

Norwegian Politics
and Policy

Norwegian
Society and Social
Institutions

The Nordic
Societies
(obligatorisk)

ME 123S (10 ECTS)

SO 122S (10 ECTS)

NOM 2000

Introduction to
Qualitative and
Quantitative
Methods in Social
Science

Development
Theories and the
Norwegian
Development
Pattern

(20 ECTS)

NOM 2001
(10 ECTS)
Arctic
Policies

Bachelor Thesis in Circumpolar and
Nordic Studies

Av hensyn til utvekslingsstudentene i Bodø og studenter som ønsker å ta 90+90 modellen, vil de
obligatoriske emnene SA 210S og SA 212S som i studiemodellen er satt opp i semester 5, og SA 218S
som i studiemodellen er satt opp i semester 3, bli tilbudt hvert høstsemester. Det samme gjelder hele
første studieår der BCS 105X og BCS 135X tilbys hvert høstsemester og BCS 115X og BCS 125X hvert
vårsemester.

2

Aktuelt for ikke-nordiske studenter

3

Aktuelt for nordiske studenter
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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 høgskoler



Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet



Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning



Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning



Forskrift om godskriving av høyere utdanning



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



Forskrift om opptak til høyere utdanning

Nord universitet har selvsendig etableringsrett til studier, jamfør Lov om universiteter og høyskoler. I
NOKUTs veiledning til egne kriterier for akkreditering, fremgår det at kriteriene gjelder for alle som
tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett). Nord
universitet har derfor valgt å gjennomføre en reakkreditering av eksisterende program.
Følgende krav i lov om universiteter og høgskoler skal vurderes for akkreditering:
a. Styringsordning (Universitets- og høyskoleloven Kapittel 9-12)
b. Reglement (Universitets- og høyskoleloven)
c. Klagenemnd (Universitets- og høyskoleloven Kapittel 5)
d. Læringsmiljøutvalg (Universitets- og høyskoleloven §4-3)
e. Utdanningsplan (Universitets- og høyskoleloven §3-11)
f. Vitnemål og Diploma Supplement (Universitets- og høyskoleloven §3-11)
g. Kvalitetssikringssystem
h. Forskrift om rammeplaner
i. Opptaksforskriften

Krav a. til h.
Nord Universitet tilbyr akkrediterte studieprogram, og det forutsettes at kravene a til g allerede er på
plass ved institusjonen. Studiet Bachelor of Circumpolar and Nordic Studies er ikke en
rammeplanstyrt utdanning og punkt h er derfor ikke relevant.
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Krav i. Opptaksforskriften
Opptakskravene til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, slik de er definerte i
Forskrift om opptak til høyere utdanning som trådte i kraft 15. januar 2017.
Internasjonale søkere må kunne dokumentere bestått utdanning på nivå med norsk 3-årig
videregående opplæring som gir generell studiekompetanse, alternativt få en vurdering i forhold til
opptak på grunnlag av realkompetanse etter gjeldende norske regler. De internasjonale søkerne er
unntatt kravet om norskkunnskaper, jf. Forskrift om opptak til høgre utdanning § 2-2. utenlandsk
utdanning ledd 5. Søkerne må imidlertid kunne dokumentere tilstrekkelige engelskkunnskaper, med
mindre de kommer fra engelskspråklige land, eller land som har tilfredsstillende engelsk opplæring.
Mulige måter å dokumentere engelskkunnskaper på er følgende:
1. Gjennomført og bestått engelskkurs fra norsk videregående skole, tilsvarende 140 timer i
året / 5 timer pr. uke.
2. TOEFL testen (Test of English as a Foreign Language), med minimum score på 500 for den
skriftlige testen eller 60 for den nettbaserte versjonen av testen.
3. IELTS (International English Language Testing System) med et resultat på minimum 5.0.
4. University of Cambridge First Certificate in English eller Certificate in Advanced English eller
Certificate of Proficiency in English.
Opptakskravene til studiet er publisert på studiets nettside. På den engelske versjonen av nettsiden
er det lagt inn lenke til mer utdypende informasjon for utenlandske søkere. Studenter som kommer
fra land utenfor EU og EØS må søke innen 1. desember. Søkere fra land innenfor EU eller EØS må
søke innen 1. april, mens norske statsborgere har søknadsfrist 15. april. Tidspunkt for opptak er 20.
juli og studiestart er ultimo august. Søknadsfrist og tidspunkt for opptak er fastsatt av Samordna
opptak. Oppstart i siste del av august er innført for å ta hensyn til studenter ved universiteter i
utlandet som har senere semesteroppstart enn det vi har i Norge.
Søkere fra land utenfor EU og EØS har tidlig søknadsfrist for at Opptakskontoret skal rekke å
behandle søknadene ferdig i tide og slik at søkerne rekker fristen for å søke om oppholdstillatelse.
For EU-søkere er denne prosessen enklere og fristen er derfor satt senere. Dette er nasjonalt
bestemte frister.
50 % av plassene skal gå til førstegangsvitnemålssøkere. Dersom det ikke er
førstegangsvitnemålssøkere nok til å fylle halvparten av plassene, vil det gis flere tilbud til ordinære
søkere. Ved opptak i 2018 ble det gitt 30 tilbud til søkere gjennom Samordna opptak, mens det ble
gitt 10 tilbud på Lokalt opptak, 5 til søkere utenfor og 5 til søkere innenfor EU.
Rangeringsreglene følger Forskrift om opptak til høyere utdanning, Kapittel 7; Rangering av søkere
ved opptak. Samordna opptak har informasjon på sine åpne nettsider om hvordan både norske og
utenlandske søkere blir rangert. Utenlandske søkeres utdanning blir omregnet til norsk karakterskala.
Det er mest vanlig å ta utgangspunkt i videregående skole i det aktuelle landet, men noen land, slik
som for eksempel Fillipinene, blir rangert på deler av høyere utdanning.
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(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold,
oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
Potensielle søkere vil finne informasjon om Bachelor of Circumpolar and Nordic Studies på Nord
universitet sine nettsider. På nettsiden er studiets innhold synliggjort på en oversiktlig måte, med en
studiemodell som viser hvilke emner som tilbys i de ulike semestrene. Videre er emnene klikkbare
slik at man kan få mer inngående kjennskap til hvert enkelt emne. På nettsidene gis det utdypende
informasjon om følgende temaer (både på norsk og engelsk):
Beskrivelse av studiet – Læringsutbytte – Opptakskrav - Videre utdanning – Utenlandsopphold –
Kostnader – Realkompetanse - Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting - Eksamen
og vurderingsformer – Programevaluering - Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser.
Hjemmesiden til University of the Arctic (UArctic) gir en samlet og løpende oppdatering av mulige
fordypningsemner (Advanced Emphasis Courses) ved andre medlemsuniversiteter som kan erstatte
Nords SA 210S, SA 212S og SA 218S. Utveksling anbefales gjennomført i 3. eller 5. semester.

Vedlegg til forutsetninger for akkreditering

Vedlegg nr.

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

Firmaattest fra Brønnøysundregisteret (nye private institusjoner)

Ikke relevant

Styringsordning (nye institusjoner)

Ikke relevant

Styrevedtekter (nye institusjoner)

Ikke relevant

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

Ikke relevant

Andre relevante reglementer (nye institusjoner)

Ikke relevant

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

Ikke relevant

Bestemmelse læringsmiljøutvalg (nye institusjoner)

Ikke relevant

Mal for utdanningsplan (nye institusjoner)

Ikke relevant

Vitnemål og Diploma Supplement (alle)

1

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
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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.
Bachelor of Circumpolar and Nordic Studies har siden opprettelsen i 2004, gjennomgått flere større
revisjoner både hva gjelder innhold og struktur, fra et studium som i stor grad tok utgangspunkt i det
undervisningsopplegget og pensumet som ble utviklet i regi av University of the Arctic, til dagens
utgave med sammenslåtte og utvidede emner med nytt pensum og en vitenskapelig og analytisk
tilnærming i tråd med norske standarder for høyere utdanning. Læringsutbyttebeskrivelsene for
studiet har derfor i flere omganger også blitt endret i takt med disse revisjonene. De gjeldende
læringsutbyttene for både årstudiet Circumpolar Studies og Bachelor of Circumpolar and Nordic
Studies tar i stor grad utgangspunkt i de generelle læringsutbyttene for nivå 6 i Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR), men knyttes spesifikt opp mot de to
læringsområdene ‘circumpolar’ og ‘nordic’. Den nære forbindelsen til NKRs formuleringer begrunnes
i studiets samfunnsvitenskapelige karakter som fremmer bred og generell kunnskap framfor den
direkte yrkesrettede kompetanse.
Begrunnelsen for valget av læringsutbytter er ellers todelt. For det første er læringsutbyttene rettet
mot tradisjonell kunnskapsinnlæring på det ene hovedområde (nordområdene) eller de to
hovedområdene (nordområdene og de nordiske land) som utgjør studiene. For det andre er
læringsutbyttene valgt med tanke på å styrke evnen til “å lære å lære”, eller med andre ord livslang
læring. Disse hovedaspektene ved læringsutbyttene forutsetter hverandre; livslang læring forutsetter
en kunnskapsbase, mens kunnskapsbasen som er i stadig endring, forutsetter evnen til kontinuerlig
påfyll og fornying.
Et årsstudium og et bachelorstudium tilsvarer nivå 6 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring. Tabellen nedenfor viser det totale læringsutbytte kandidaten skal ha på de respektive
studiene uttrykt i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Videre viser tabellen
likheter og forskjeller i læreutbyttebeskrivelsene på henholdsvis årstudium Circumpolar studies og
Bachelor of Cirumpolar and Nordic Studies.
NKR

Årsstudium Circumpolar Studies

Bachelor of Circumpolar and Nordic Studies

Kandidaten…

Kandidaten…

Kunnskap
Kandidaten…



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


har kunnskap om sentrale temaer,
teorier og problemstillinger
om nordområdene
kjenner til samfunnsfaglig forsknings
og utviklingsarbeid
om nordområdene

har god kunnskap om sentrale begreper,
temaer og teoretiske retninger
knyttet til nordområdene og de nordiske
land
kjenner til samfunnsvitenskapelig forskni
ngs- og utviklingsarbeid
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kjenner til forsknings- og

utviklingsarbeid innenfor
fagområdet

kan oppdatere sin kunnskap
innenfor fagområdet
kjenner til fagområdets
historie, tradisjoner, egenart
og plass i samfunnet

kan oppdatere sin kunnskap
om nordområdene

har kunnskap om fortidens og
samtidens utfordringer i
Nordområdene, inkludert temaer

som naturressuser, bærekraftig
utvikling, økonomi og arbeidsplasser,
kultur, politikk, levekår og livskvalitet
og urbefolkningers rettigheter

tilknyttet nordområdene og de nordiske
land
kan oppdatere sin kunnskap
om nordområdene og de nordiske land
har kunnskap om fagområdenes historie,
tradisjoner, egenart og plass i
samfunnet

Ferdigheter
Kandidaten…







Kandidaten…

kan anvende faglig kunnskap 
på praktiske og teoretiske
problemstillinger og gjøre
rede for sine valg
kan reflektere over egen

faglig utøvelse og justere den
under veiledning
kan finne, vurdere og henvise 
til informasjon og fagstoff og
knytte dette til en
problemstilling
kan anvende relevante

faglige verktøy, teknikker og
uttykksformer

Kandidaten…


kan anvende samfunnsfaglig
kunnskap på praktiske og teoretiske
problemstillinger og gjøre rede for
sine valg
kan reflektere over egen faglig
utøvelse og justere den under

veiledning
kan finne, vurdere og henvise til

informasjon og fagstoff
om nordområdene og knytte dette til
en problemstilling
behersker relevante samfunnsfaglige
uttrykksformer


kan anvende samfunnsfaglig
kunnskap og relevante resultater fra
samfunnsfaglig forsknings- og
utviklingsarbeid på praktiske og
teoretiske problemstillinger og treffe
begrunnede valg
kan reflektere over egen fagutøvelse og
justere denne under veiledning
kan finne, vurdere og henvise til
informasjon og fagstoff
om nordområdene og de nordiske
land og framstille dette slik at det
belyser en problemstilling
behersker relevante samfunnsfaglige
uttrykksformer

Generell kompetanse

Kandidaten…









Kandidaten…

har kunnskap om relevante

fag- og yrkesetiske
problemstillinger

kan planlegge og
gjennomføre
arbeidsoppgaver og

prosjekter alene og som
deltaker i en gruppe og i tråd
med etiske krav og

retningslinjer
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…


har innsikt i forskningsetiske
problemstillinger

kan planlegge og gjennomføre
arbeidsoppgaver i tråd med etiske
krav og retningslinjer

kan presentere sentralt fagstoff som
teorier, problemstillinger og
løsninger, først og fremst skriftlig
kan utveksle synspunkter med andre 
med bakgrunn innenfor fagområdet

kjenner til ny kunnskap på fagfeltet



har innsikt i forskningsetiske
problemstillinger
kan planlegge og gjennomføre
arbeidsoppgaver i tråd med etiske krav
og retningslinjer
kan formidle sentralt fagstoff som
teorier, problemstillinger og
løsninger både skriftlig, muntlig og
gjennom andre uttrykksformer
kan utveksle synspunkter og erfaringer
med andre med bakgrunn i fagfeltene

kjenner til ny kunnskap på de aktuelle
fagfeltene
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Merknader:
Metodeemnet ME 123S er ikke blant de obligatoriske emnene i BCNS. Dersom man tar andre
valgemner enn våre spesielt anbefalte valgemner, er det derfor mulig å fullføre bachelorgraden uten
et eget emne i metode. Vi kompenserer for dette gjennom at BCS 105X inneholder en kort innføring
(5 moduler) om vitenskapens og samfunnsvitenskapens historie og utvikling og om
samfunnsvitenskapelige metoder og etiske retningslinjer. Siden dette temaet utgjør en del av
førsteårsemnet BCS 105X, innebærer det at alle studenter på årsstudiet også får denne innføringen.

Muntlig formidling, som er en anerkjent og viktig del av det samfunnsvitenskapelige læringsarbeidet,
er en svært begrenset uttrykksform for online-studenter på BCNS. Det vil ikke bli enkelt å
kompensere for denne mangelen, men mulighetene har blitt og vil bli diskutert i møter med de faglig
ansatte.

Studiets navn med begrunnelse

Siden årsstudiet Circumpolar Studies og Bachelor of Circumpolar and Nordic Studies er
engelskspråklige studier ved Nord universitet, opereres det i denne søknaden med de engelske
navnene. Årsstudiets innhold er utelukkende knyttet til Nordområdene, det vil si de nordligste
områdene av verden beliggende i de 8 arktiske nasjoner. Det finnes ingen konsensus innenfor
vitenskapen generelt om hvor grensen til nordområdene går, og denne diskusjonen er derfor også en
del av innholdet i studiet. Det finnes imidlertid en rekke felles kjennetegn ved nordområdene i de
ulike land som legitimerer å behandle og å forske på disse områdene som en enhet. Navnet
Circumpolar Studies kommer av at disse kjennetegnene finnes rundt hele nordkalotten, om enn på
forskjellige breddegrader i de ulike land.
Som tidligere beskrevet var dette bachelorstudiet fram til Studieåret 2018-2019 organisert i en 90+90
modell (tilbud om 90 studiepoeng ved Nord universitet supplert med 90 studiepoeng valgemner).
Studiet gikk da under navnet Bachelor of Circumpolar Studies (BCS - adoptert fra
undervisningsopplegget utarbeidet av UArctic) siden studieinnholdet i hovedsak var knyttet til
nordområdene eller ‘the circumpolar north’. Det fantes imidlertid også det vi kaller en ‘nordisk pilar’ i
dette bachelorstudiet, særlig representert i emnene SA 210S Nordic Politics og SA 212S The Nordic
Societies. Med utvidelsen til tilbud om en full bachelor ved Nord universitet fra studieåret 2018-2019,
blir den nordiske pilaren i studiet styrket gjennom at i hvert fall tre av de nye valgemnene er rettet
direkte mot norsk og nordisk politikk og samfunn.
Både fordi de obligatoriske emnene omfatter begge pilarer, og fordi de spesielt anbefalte
valgemnene vil styrke den nordiske profilen i studiet, synes det nødvendig å bytte navn fra Bachelor
of Circumpolar Studies til Bachelor of Circumpolar and Nordic Studies fra og med studieåret 20192020. På norsk heter bachelorstudiet etter dette Bachelor i nordområde- og nordiske studier.
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Årsstudiet har beholdt sine navn, henholdsvis Circumpolar Studies på engelsk og Nordområdestudier
på norsk.
Årsaken til at vi har valgt å skille mellom ‘circumpolar’ på engelsk og ‘nordområder’ på norsk er først
og fremst fordi circumpolar synes mest innarbeidet i den engelsktalende (high north) verden mens
det fortsatt ikke er vanlig på norsk. For norske studenter vil derfor ‘nordområder’ være mer
beskrivende og umiddelbart forståelig enn ‘sirkumpolar’.
Rekrutteringsbasen for studiet har så langt fortrinnsvis vært tre grupper av utenlandske studenter:
-

Russiske studenter fra våre samarbeidsuniversiteter

-

Utenlandske studenter med spesiell interesse for nordområdene

-

Utvekslingsstudenter ved Nord universitet (innreisende studenter)

Det er vår oppfatning at studiets engelske navn kommuniserer godt med utenlandske studenter. De
russiske studentene som ofte kommer fra regionale studier og språkstudier i hjemlandet, anses å
finne den nordiske pilaren i vår bachelor enda mer tiltalende enn et studium som utelukkende
omhandler nordområdene. De utenlandske studentene med spesiell interesse for nordområdene, vil
trolig også ha interesse for det nordiske mer generelt. Utvekslingsstudentene ved Nord universitet
tar ofte de emnene som finnes på engelsk, men det er sannsynlig at en større vektlegging av det
nordiske vil være tiltalende også for disse studentene.
Målet videre er å kunne øke rekrutteringen av norske studenter til studiet, både campus-baserte og
fjernstudenter. Vi tror at økt vektlegging av den nordiske pilaren i studiet, vil kunne trekke flere
norske studenter.
Med hensyn til arbeidslivet, tror vi studenter med kunnskap både om nordområdene og nordisk
politikk og samfunn vil være attraktive. Navnet, som kommuniserer en bredere kunnskapsbasis, vil
derfor etter vår oppfatning være en styrking av våre studenter i forhold til arbeidslivet.

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for
videre studier og/eller arbeidsliv.
Faglig oppdatering
Den faglige oppdateringen av personalet tilknyttet BCNS skjer i noen grad, slik tradisjonen er i
høyskole- og universitetssektoren, gjennom deltakelse på nasjonale og internasjonale konferanser,
og da både om fagområdet og om teknologisk og pedagogisk utvikling.
I enda større grad foregår imidlertid den faglige oppdateringen gjennom utviklings- og
planleggingsarbeidet av og undervisningen på programmet og andre relaterte program. De faglig
ansatte på BCNS underviser også på program som Norwegian Language and Society, Bachelor i
internasjonale relasjoner og Master in Social Science ved Nord universitet.
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Forskning om eller knyttet til nordområdene er selvfølgelig viktig for den faglige oppdateringen. For
en samlet oversikt over denne aktiviteten viser vi til de fagansattes cv’er (se vedlegg) og til
beskrivelser av forskningsaktiviteten andre steder i søknaden der dette etterspørres konkret.
For den faglige oppdateringen er også det internasjonale samarbeidet rundt BCNS viktig, blant annet
med University of the Arctic, de russiske samarbeidsinstitusjonene og University of Northern British
Columbia (UNBC) i Prince George, Canada.

University of the Arctic (UArctic)
På studienivå dreier samarbeidet seg mye om utvikling av pensum til UArctics emner om
nordområdene, emner og pensum som i sin tid var utgangspunktet for opprettelsen av Bachelor of
Circumpolar Studies ved Nord universitet og som fortsatt i noen grad anvendes i BCNS. Nord
universitet hadde koordineringsansvaret for forrige totale revisjon av dette pensumet i 2013. I tillegg
kan nevnes at professor Marit Sundet ved Nord universitet er medlem av the Academic Leadership
Team of UArctic og dermed sentral i beslutningsprosessene om den videre utvikling med hensyn til
forskning og utdanningstilbud fra UArctic.4

Russland
Utdanningssamarbeidet med universitetene i Russland dreier seg ofte om formelle sider ved selve
samarbeidsavtalene, det vil si rutiner for utveksling, men også til en viss grad om innhold i studier og
utvikling av utvekslingsemner for norske studenter i Russland. Det avholdes blant annet årlige
koordineringsmøter mellom representanter fra teamet rundt BCNS og kolleger fra universitetene i
Russland.
De universitetene I Russland som vi har underskrevet formelle samarbeidsavtaler med er Northern
Arctic Federal University (NARFU) i Arkhangelsk, Murmansk Arctic State University (MASU) i
Murmansk, Russian State Hydrometeorological University (RSHU) i St. Petersburg, Pitirim Sorokin
Syktyvkar State University (SSU) i Syktyvkar og The Komi Republican Academy of State Service and
Administration (KRASSA) i Syktyvkar.

University of Northern British Columbia (UNBC)
Samarbeidet med UNBC har i første rekke omhandlet utviklingen av en felles master i
nordområdestudier som en mulig videreføring av Bachelor of Circumpolar Studies. I starten av
samarbeidet med UNBC, var MIND, eller Master in International Northern Development, tenkt som
4

Professor Sundet har i lang tid vært aktiv innenfor studietilbudet BCNS, både gjennom sin posisjon i UArctic,
som studieprogramansvarlig, gjennom undervisning og som leder av samarbeidet med Nord-vest Russland.
Hun har per i dag ingen rolle i selve studiet, og er derfor ikke med i tabellen over fagansatte (side 29). Hun
deltar imidlertid aktivt i planlegging og utvikling av studietilbudet i funksjon av sin rolle i UArctic og som
studieprogramansvarlig for Master in Social Science.
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en egen engelskspråklig master, men den ble senere inkludert som en av tre fordypninger i Nord
universitets Master in Social Science. Fra studieåret 2017-2018 er MIND slått sammen med en annen
fordypning på Master in Social Science under navnet Arctic Societies and Climate Change. Utviklingen
av innholdet i MIND gjennom studentutveksling og faglige ansattes besøk hos og seminarer med
hverandre, har gitt unik innsikt i arbeidet med nordområdene som utdanningstilbud. Samarbeidet
fortsetter gjennom et planlagt symposium på UNBC høsten 2018 og målet fra begge parter er å
utvikle et mer formalisert forskningssamarbeid i tillegg til utdanningssamarbeidet.

Studiets relevans for videre studier og/eller arbeidsliv
Som påpekt over, er de to pilarene BCNS hviler på, svært relevante i tidens politiske debatt.
Nordområdene har særlig siden oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 blitt gjort til gjenstand for
omfattende interesse på verdensbasis både når det gjelder sikkerhetspolitikk, naturressurser, miljøog klimautfordringer og urbefolkningers liv og rettigheter.
Også den nordiske modellen for politisk organisering har fått økende interesse i en omskiftelig og
urolig verden samtidig som det også stilles spørsmål om dens fremtidige bærekraft.
Årsstudiet Circumpolar Studies gir grunnlag for opptak på bachelorstudiet. BCNS gir grunnlag for
opptak på Master in Social Science med fordypning i Arctic Societies and Climate change og Master i
samfunnsvitenskap med fordypning i Samfunnssikkerhet og terrorismestudier ved Nord universitet.
BCNS er særlig relevant som utgangspunkt for videre studier. Studiet gir imidlertid også svært egnet
fagbakgrunn for samfunnsarbeid og ulike forvaltningsoppgaver hvor det kreves kunnskap og innsikt
om samfunnsforhold både i Norden og i nordområdene. Med sin vekt på kunnskap om miljø og
klima, er studiet også svært relevant for arbeid med denne typen svært aktuelle problemstillinger.
Studiet er også godt egnet for undervisningsformål og som tilleggsutdanning for lærere, og innenfor
turisme- og reiselivsnæringen der turister i større og større grad etterspør kunnskap om de stedene
de besøker. Med hovedsakelig utenlandske studenter så langt har vi liten eller ingen oversikt over
deres senere yrkesvalg.
Siden årstudiet tilbys online, gir det i prinsippet muligheter for studenter fra hele verden som ikke
kan eller vil flytte til en universitetsby, til å ta et universitetsstudium. 90+90-modellen gir også
mulighet til å bygge årsstudiet opp til en bachelorgrad fra Nord universitet med valgemner fra andre
universiteter. Etter utvidelsen til full bachelor fra studieåret 2018-2019 blir det mulig å ta 140
studiepoeng online ved Nord universitet.

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer
per år for heltidsstudier.
Studiemodell for Bachelor of Circumpolar and Nordic Studies (BCNS) og for årsstudiet Circumpolar
Studies
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Første år

Andre år

Tredje år

Høst 2019

Vår 2020

Høst 2020

Vår 2021

Høst 2021

Obligatoriske
emner

Obligatoriske
emner

Obligatoriske
emner/spesielt
anbefalte
valgemner

Spesielt anbefalte
valgemner

Obligatoriske
emner/spesielt
anbefalte
valgemner

BCS 105X (15
ECTS)

BCS 115X (15
ECTS)

SA 218S (10 ECTS)

NO 106L (10 ECTS)5

SA 210S (10 ECTS)

An Introduction
to the Humanities
and to the
Circumpolar
North

Land and
Environment of
the Circumpolar
North

History, Politics
and Northern
Resources
(obligatorisk)

Norwegian for
Foreigners (FLU)

Nordic Politics
(obligatorisk)

BCS 135X (15
ECTS)

BCS 125X (15
ECTS)

Contemporary
Issues of the
Circumpolar
North

Peoples and
Cultures of the
Circumpolar
North

Vår 2022
Spesielt
anbefalte
valgemner

PO 216S (10
ECTS)
Security
Politics

IN 107S (10 ECTS)6
Globalisering og
internasjonal
politisk økonomi

PO 106S (10 ECTS)

SO 101S (10 ECTS)

SA 212S (10 ECTS)

Norwegian Politics
and Policy

Norwegian Society
and Social
Institutions

The Nordic
Societies
(obligatorisk)

ME 123S (10 ECTS)

SO 122S (10 ECTS)

NOM 2000

Introduction to
Qualitative and
Quantitative
Methods in Social
Science

Development
Theories and the
Norwegian
Development
Pattern

(20 ECTS)

NOM 2001
(10 ECTS)
Arctic
Policies

Bachelor Thesis in Circumpolar and
Nordic Studies

Emnene som til sammen utgjør BCNS varierer både med hensyn til organiserings-, undervisnings- og
eksamensformer. 6 emner tilbys utelukkende online. Dette gjelder de 4 emnene på første året (BCS
105X, 115X, 125X og 135X) og i tillegg metodekurset ME 123S og NOM 2001. De 4 BCS-emnene, som
også utgjør årsstudiet, og NOM 2001, er alle organisert med skriftlige obligatoriske arbeider
underveis og med en 3 dagers hjemmeeksamen til slutt. De obligatoriske arbeidene varierer i antall
og lengde fra emne til emne. Tre emner (BCS 105X og 135X, og NOM 2001) har en kort skriftlig
innlevering hver uke, mens de to andre har lengre arbeider hver måned (BCS 115X og 125X). På ME
123S gis det ikke obligatoriske oppgaver, men studentene har tilbud om å sende inn skriftlige
arbeider for kommentar. Emnet avsluttes med en ukes hjemmeeksamen.
4 emner tilbys både online og on campus. SA 210S, 212S og 218S er for on campus studentene
organisert både med ukentlige forelesninger, seminar og skriftlige innleveringer. Onlinestudentene
5

Aktuelt for ikke-nordiske studenter

6

Aktuelt for nordiske studenter
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har tilgang til forelesninger og seminarer enten i skriftlig form (egne dokumenter med forelesningens
innhold lagt ut på Canvas) eller i form av videoer i tillegg til de ukentlige skriftlige innleveringene.
Begge grupper avslutter emnet med en skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager.
PO 216S tilbys med forelesninger on campus, men kan også tas som selvstudium online med
streamede forelesninger. Emnet avsluttes med en ukes hjemmeeksamen.
5 emner tilbys kun on campus med tradisjonelle forelesninger (NO 106L/IN 107S, SO 101S, SO 122S
og PO 106S). Alle disse emnene avsluttes med skoleeksamen.
I tillegg inneholder studiet en individuell bachelor-oppgave (NOM 2000) på 20 studiepoeng. Denne
kan fullføres uten å være tilstede ved Nord universitet.
De enkelte semestrene og studieårene vil, på grunn av de ovenfor beskrevne ulikheter, kunne variere
noe med hensyn til totalt arbeidsomfang, men ikke mer enn at førsteåret her kan presenteres som et
representativt eksempel.
Som de fleste samfunnsfaglige studier, baserer BCNS seg også i hovedsak på selvstudier der kontakt
med og tilbakemelding til studentene foregår gjennom forelesninger og seminar og, særlig for onlinestudentene, ved kontakt og tilbakemeldinger gjennom elektroniske hjelpemidler. Faglige
tilbakemeldinger til online-studentene foregår i hovedsak en til en mellom faglærer og student.
Det forutsettes at et studieår er 40 arbeidsuker basert på at studentene får studiefinansiering i 10
måneder og at jule- og påskeuka er fri. Et online studieår (60 ECTS) på Bachelor of Circumpolar and
Nordic Studies vil fordele seg som følger:

Arbeidsform/læringsaktivitet Timer per uke i snitt Antall uker per år

Antall timer per år

Undervisning

4

40

160

Selvstudium pensum

16

40

640

Obligatorisk arbeid

12

40

480

Eksamen

8

40

320

Samlet arbeidsomfang per år

1600

Det er relativt komplisert å finne et arbeidsomfangsmessig representativt studieår på et så
sammensatt studium som BCNS. Mens studiets første år utelukkende består av online emner,
inneholder de to siste årene en blanding av online og on site emner. I forhold til tabellen over vil on
site emner trolig ha flere timer per uke på arbeidsformen ‘undervisning’ på grunn av tradisjonelle
forelesninger, mens arbeidsformen ‘selvstudium pensum’ blir tilsvarende redusert. For de emnene
som ikke har obligatoriske arbeider, eller hvor dette ikke er en så sentral del av emnet som det er i
enkelte av online emnene, vil arbeidsformen ‘selvstudium pensum’ igjen øke.
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(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.
Bortsett fra at en del av emnene kun tilbys online og studentene er spredt over hele verden, er BCNS
på de fleste måter et tradisjonelt samfunnsvitenskapelig universitetsstudium oppdelt i langsgående
emner på til sammen 30 studiepoeng per semester.
Innholdsmessig er studiet, som beskrevet over, delt i to pilarer, en som utgjøres av studier om
nordområdene eller the circumpolar north og en om Norden mer generelt. I den obligatoriske delen
av studiet dekkes nordområdepilaren av de fire emnene i første studieår i tillegg til SA 218S, og delvis
av SA 212S. Den nordiske pilaren dekkes av SA 210S, SA 212S og delvis av SA 218S.
For de studentene som velger å ta de spesielt anbefalte valgemnene ved Nord universitet, vil begge
pilarer styrkes gjennom emner som NOM 2001 og PO 216S (nordområdene), PO 106S, SO 101S og SO
122S (nordisk). I tillegg forutsettes det at bacheloroppgaven (NOM 2000) henter sitt innhold fra en av
de to pilarene.
Dette innholdet er altså helt i tråd med læringsutbyttene for studietilbudet som nettopp vektlegger
kjennskap til og kunnskap om Nordområdene og Norden (se Læringsutbytter). BCS 105X, der en av to
hoveddeler er viet en introduksjon til samfunnsvitenskapen generelt, og ME 123S (metodeemnet) er
også nødvendig i forhold til læringsutbyttene med tanke på at kandidatene skal kunne anvende ulike
forskningsmetoder i studiet av samfunnet og sosiale prosesser og vurdere etiske utfordringer i
utøvelsen av sitt arbeid.
Oppbyggingen både av årsstudiet og bachelorstudiet er tilpasset læringsutbyttet for studiene.
Årsstudiet Circumpolar Studies består av fire emner på 15 studiepoeng som starter med et
introduksjonsemne om nordområdene og deretter går dypere inn i temaene ‘Land and Environment’,
‘Peoples and Cultures’ and ‘Contemporary Issues’. Til sammen presenterer emnene både teorier og
begreper som gir et helhetlig bilde av nordområdene både historisk og av i dag. Bachelorstudiet har
sitt utgangspunkt i de samme emnene som årsstudiet, men utvikler dette både med flere emner om
nordområdene og med den andre pilaren om Norden i år 2 og 3 . Studiet inneholder til sammen 9
emner på 100-nivå og 6 på 200-nivå der progresjonen til 200-nivå emner kommer i studieår 2 og
særlig 3. Tabellene under viser hvordan læringsutbyttene på programnivå blir ivaretatt på emnenivå.
Med utgangspunkt i samfunnsvitenskapens karakter og de av den grunn nødvendigvis relativt
generelle læringsutbyttene på programnivå, kan nesten alle emner, og særlig innenfor den
obligatoriske delen av studiet, i større eller mindre grad sies å dekke samtlige læringsutbytter på
programnivå. For å skille mellom «i større eller mindre grad», opererer vi i denne søknaden med stor
X som innebærer ‘i stor grad’ og liten x som betegner ‘i noen grad’.
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Læringsutbytter på programnivå som dekkes på emnenivå (Bachelor) – obligatoriske emner
Bachelor of Circumpolar and Nordic
Studies

BCS
105X

BCS
115X

BCS
125X

BCS
135X

SA
210S

SA
212S

SA
218S

har god kunnskap om sentrale
begreper, temaer og teoretiske
retninger knyttet til nordområdene
og de nordiske land
kjenner til samfunnsvitenskapelig
forskning- og utviklingsarbeid
tilknyttet nordområdene og de
nordiske land
kan oppdatere sin kunnskap om
nordområdene og de nordiske land

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

har kunnskap om fagområdenes
historie, tradisjoner, 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

x

x

x

x

x

X

X

X

KUNNSKAP
Kandidaten…
-

-

-

FERDIGHETER
Kandidaten…
-

-

-

-

kan anvende samfunnsfaglig
kunnskap og relevante resultater
fra samfunnsfaglig forsknings- og
utviklingsarbeid på teoretiske
problemstillinger og treffe
begrunnede valg
kan reflektere over egen
fagutøvelse og justere denne
under veiledning
kan finne, vurdere og henvise til
informasjon og fagstoff om
nordområdene og de nordiske land
og framstille dette slik at det
belyser en problemstilling
behersker relevante
samfunnsfaglige uttrykksformer

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten…
-

har innsikt i forskningsetiske
problemstillinger

X

x

x

x

x

x

x

-

kan planlegge og gjennomføre
skriftlige oppgaver i tråd med
etiske krav og retningslinjer
kan formidle sentralt fagstoff som
teorier, problemstillinger og
løsninger både skriftlig, muntlig og
gjennom andre uttrykksformer

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

X

X

X

-
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-

-

kan utveksle synspunkter og
erfaringer med andre med
bakgrunn i fagfeltene
kjenner til ny kunnskap på de
aktuelle fagfeltene

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

X

x

x

x

Læringsutbytter på programnivå som dekkes på emnenivå (Bachelor) – spesielt anbefalte
valgemner
Bachelor of Circumpolar and
Nordic Studies

PO
106S

ME
IN
SO
SO
PO
NOM NOM NO
123S 107S 101S 122S 216S 2001 2000 106L

KUNNSKAP
Kandidaten…
har god kunnskap om
sentrale begreper,
temaer og teoretiske
retninger knyttet til
nordområdene og de
nordiske land
kjenner til
samfunnsvitenskapelig
forskning- og
utviklingsarbeid
tilknyttet
nordområdene og de
nordiske land

x

-

kan oppdatere sin
kunnskap om
nordområdene og de
nordiske land

x

-

har kunnskap om
fagområdenes
historie, tradisjoner,
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

x

x

x

x

x

x

x

FERDIGHETER
Kandidaten…
-

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

kan reflektere over
egen fagutøvelse og
justere denne under
veiledning

x

-

kan finne, vurdere og
henvise til informasjon
og fagstoff om
nordområdene og de
nordiske land og
framstille dette slik at
det belyser en
problemstilling

x

-

behersker relevante
samfunnsfaglige
uttrykksformer

x

x

x

x

x

x

X

X

X

x

x

X

X

X

x

x

x

X

X

X

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten…
-

har innsikt i
forskningsetiske
problemstillinger

x

X

x

x

x

x

x

X

-

kan planlegge og
gjennomføre skriftlige
oppgaver i tråd med
etiske krav og
retningslinjer

x

X

x

x

x

x

x

X

-

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

x

x

x

x

x

x

X

-

kan utveksle
synspunkter og
erfaringer med andre
med bakgrunn i
fagfeltene

X

X

X

X

X

X

X

X

-

kjenner til ny
kunnskap på de
aktuelle fagfeltene

x

x

x

x

x

x

x

X

Emnet NO 106L Norwegian for Foreigners står på siden av det øvrige bachelor-programmet hva
læringsutbytter angår. NO 106L er ren opplæring i norsk og er med i programmet for å gjøre det
mulig for utenlandske studenter å gå videre på masterstudier på norsk. For norske studenter, og for
øvrige studenter som behersker norsk i tilstrekkelig grad til å delta i ordinær undervisning, tilbys
emnet IN 107S Globalisering og internasjonal økonomi.
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Læringsutbytter på programnivå som dekkes på emnenivå (Årsstudium)
One Year Programme Circumpolar Studies

BCS
105X

BCS
115X

BCS
125X

BCS
135X

KUNNSKAP
Kandidaten…
-

har kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger
om nordområdene

X

X

X

X

-

kjenner til samfunnsfaglig forsknings- og utviklingsarbeid om
nordområdene

x

x

x

x

-

kan oppdatere sin kunnskap om nordområdene

X

X

X

X

-

har kunnskap om fortidens og samtidens utfordringer i
Nordområdene, inkludert temaer som naturressuser,
bærekraftig utvikling, økonomi og arbeidsplasser, kultur,
politikk, levekår og livskvalitet og urbefolkningers rettigheter

X

X

X

X

FERDIGHETER
Kandidaten…
-

kan anvende samfunnsfaglig kunnskap på praktiske og
teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg

X

X

X

X

-

kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere den under
veiledning

X

X

X

X

-

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

x

x

x

x

-

behersker relevante samfunnsfaglige uttrykksformer

x

x

x

x

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten…
-

har innsikt i forskningsetiske problemstillinger

X

x

x

x

-

kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i tråd med
etiske krav og retningslinjer

X

X

X

X

-

kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger
og løsninger, først og fremst skriftlig

X

X

X

X
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-

kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor
fagområdet

X

X

X

X

-

kjenner til ny kunnskap på fagfeltet

x

x

x

x

Dagens læringsutbyttebeskrivelser har altså utviklet seg over tid og representerer en oppsummering
av det vi mener kandidatene bør ha av kvalifikasjoner. Både kunnskapsmålene, ferdighetsmålene og
kravene til den generelle kompetanse reflekterer de kravene kandidatene blir stilt overfor som
kommende yrkesutøvere, enten det er i forvaltningen, i NGO’er (non governmental organisations
eller ikke-statlige organisasjoner), utdanningsinstitusjoner eller andre virksomheter. Som det framgår
av læringsutbyttene, er de både rettet mot tradisjonell kunnskapstilegnelse og mot
selvstendiggjøring og evnen til å lære å lære. Den sistnevnte evnen blir stadig viktigere i en verden
der forandring inntrer både oftere og raskere enn før og den vil derfor være helt avgjørende i
framtidens arbeidsliv.
Infrastrukturen i studiet er i samsvar med læringsutbyttene. For både on site og online studenter
gjennomføres studiene via læringsplatformen Canvas. De emnene som tilbys on site gjennomføres
ved Nord universitets lokaler i Bodø og har en fullt ut tilfredsstillende infrastruktur i forhold til
målene hva gjelder både rom, tekniske og teknologiske hjelpemidler, bibliotekstjeneste etc. Med
hensyn til online-tilbudene gir læringsplattformen Canvas gode muligheter for kontakt med og
tilbakemelding til fjernstudentene og for studentaktive læringsmetoder. Canvas har god
funksjonalitet for å kommunisere med studentene gjennom funksjoner som “kunngjøringer” og
strukturerte “diskusjoner”. Videre kan læringsarbeidet i emnene struktureres gjennom oppbygning
av “Moduler” med tilhørende tekster, videoer og oppgaver. Hver modul kan videre suppleres med
ulike tester for å styrke læringsarbeidet ved behov. Canvas har også god funksjonalitet for å
publisere, levere inn og gi tilbakemelding på innleveringsoppgaver fra studentene. Canvas som
læringsplattform er spesifikt utviklet for å håndtere fjernundervisningskurser med både gode
leveranser av læringsmateriell og kommunikasjon med studentene.
Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) ved Nord universitet bistår med opplæring og
kompetanse i anvendelsen av digitale læringsmidler. Studentene får sin opplæring i bruk av
læringsmidlene gjennom informasjon fra lærerne og fra ulike administrative enheter ved Nord
universitet. Ved behov for teknisk støtte med hensyn til digitale læringsmidler, har studentene
emneansvarlig som første kontaktledd. Dersom henvendelsen gjelder ikke-faglige temaer, sendes
forespørselen videre til studierådgiver enten for løsning eller videreformidling til rette enhet. De
ulike støttefunksjonene for studentene synes å være tilstrekkelig til å løse de utfordringene som til
enhver tid oppstår. Læringsplattformen ble endret fra Fronter til Canvas fra og med studieåret 201819, og erfaringene så langt er at det er færre henvendelser fra studentene nå i dette semesteret
tilknyttet Canvas, enn det var tidligere med Fronter.
Digitale læringsmidler og en velfungerende læringsplattform er naturligvis helt avgjørende for at
online studietilbud i det hele tatt eksisterer og kan fungere tilfredsstillende. Systemet ved Nord
universitet gir mulighet både for tradisjonell kunnskapsformidling og kunnskapstesting gjennom for
eksempel skrevne forlesninger eller videoforelesninger og gjennom obligatoriske innleveringer og
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eksamen, og til utvikling av selvstendighet gjennom ansvar for egen læring. Dette er helt i samsvar
med den ovenfor nevnte to-deling i læringsutbyttene.

(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.
Studentene på årsstudiet Circumpolar Studies og Bachelor of Circumpolar and Nordic Studies skal
tilegne seg studienes læringsutbytte gjennom følgende arbeidsformer:






Selvstudier
Obligatoriske arbeider med veiledning/kommentarer
Forelesninger/seminar/videoforelesninger
Peer reviews
Chat forums og kollokvier

Selvstudier er tradisjonelt en av bærebjelkene i norsk høyere utdanning. Gitt tilbudet om et relativt
beskjedent antall forelesninger og seminarer, bærer studentene selv et stort ansvar for å tilegne seg
den nødvendige kunnskap gjennom omfattende selvstudier. Dette er en bevisst strategi for å skape
selvstendighet og evne til kritisk tenkning. Universitetet skal ikke være en videreføring av den
obligatoriske skolen med sine mange lærerstyrte undervisningstimer med pliktig oppmøte. I stedet
skal universitetet stimulere til å ta ansvar for egen læring og oppfordre til selvstendig og kritisk
tenkning. Selvstudier, enten alene eller i grupper/kollokvier/chat forum, er studentaktiv læring.
Mange av studiets utenlandske studenter er ikke vant med verken friheten eller ansvaret som ligger i
dette systemet, men i studieevalueringene gis det uttrykk for at dette oppleves av et flertall som en
god metode for læring og dermed for å oppnå læringsutbyttene.
Obligatoriske arbeider med tilbakemelding/vurdering er en sentral del av opplæringen både for
årsstudiet og bachelorstudiet. Det gis tilbakemelding til den enkelte student på et på forhånd
bestemt antall obligatoriske arbeider. De øvrige obligatoriske arbeidene blir vurdert til ‘bestått/ikke
bestått’ som helhet i forbindelse med den endelige eksamen. Studentene får ikke credits for sine
emner uten å ha bestått de obligatoriske arbeidene. Obliatoriske arbeider er gjennomført på
samtlige emner som tilbys gjennomført online, bortsett fra ME 123S og PO 216S.
Obligatoriske arbeider kan ses som et hjelpemiddel til å strukturere selvstudiet og er særlig viktige
for onlinestudentene. De er på denne måten både et godt læringstilbud og en disiplinerende
aktivitet. Videre gir de god trening i å skrive og å disponere og formulere rundt en
samfunnsvitenskapelig problemstilling, en erfaring hvis betydning ikke kan overdrives innenfor
samfunnsvitenskapen.
Forelesninger/seminar/videoforlesninger. Tradisjonelle forelesninger og seminarer er forbeholdt de
studentene som er på campus, mens onlinestudentene får tilgang til videoforelesninger og skriftlige
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forelesninger på nett. Videoforlesningene består i all hovedsak av kortere presentasjoner av sentrale
temaer innenfor de ulike emnene. Skriftlige forelesninger varierer fra utfyllende forelesningsnotater
til power point presentasjoner.
Forelesninger er i det norske systemet for høyere utdanning nærmest å betrakte som en «teaser»,
det vi si de er ment å skulle gi oversikt over et fagområde eller et tema og å skulle inspirere til og
lette selvstudiene. Formen på forelesningene er i stor grad opp til den enkelte foreleser, men det har
blitt diskutert internt i teamet rundt BCNS at det er et mål å legge opp til dialog med studentene i så
stor grad som mulig.
Seminarene skal være studentstyrt i den forstand at studentene i grupper enten legger fram
muntlige svar på gitte oppgaver eller selv også bestemmer tema for sine foredrag.
Videoforelesningenes form har blitt diskutert inngående, særlig blant de faglig ansatte for de
obligatoriske emnene på studieprogrammet. De fleste har etter deltakelse på konferanser om
digitale hjelpemidler og videoforelesninger, falt ned på at den beste metoden med hensyn til læring,
er kortere videoer som presenterer essensen i et tema eller et emne. Dette er derfor hovedmetoden
som anvendes på BCNS. Det spesielt anbefalte valgemnet PO 216S tilbyr imidlertid hele streamede
forelesninger fra forelesningssalen. Diskusjonen om metode pågår fremdeles.
Peer reviews er under uttesting etter overgangen til Canvas som læringsplatform. Denne
læringsmetoden går i korthet ut på at studentene får eller settes til å kommentere hverandres
obligatoriske arbeider. Resultatene og tilbakemeldingene fra forsøket på BCS 125X er gode og
læringsmetoden vil bli tatt mer i bruk framover.
Chat forums/kollokvier. On campus studentene blir delt/deler seg i grupper ved første anledning
etter ankomst til Nord universitet og oppfordres til å arbeide sammen om faglige spørsmål. Disse
gruppene er også utgangspunktet for framlegg på seminarer. Online studentene gis mulighet til å
samtale og diskutere via Canvas, både med og uten lærerdeltakelse. Online chat forums er fortsatt på
forsøksstadiet gjennom studieprogrammets Canvas superbruker, med ansvar for BCS 125X og SA
212S, og vil bli vurdert utvidet til alle obligatoriske online emner avhengig av resultater og interesse
fra studentene.
Studentens aktive rolle i læringsprosessen verdsettes svært høyt innenfor BCNS og anerkjennes som
helt avgjørende for det målet universitetet som institusjon har for å stimulere til å ta ansvar for egen
læring og oppfordre til selvstendig og kritisk tenkning. I praksis fremmes den aktive studentrollen
gjennom de arbeidsformene som er beskrevet over. BCNS har imidlertid en utfordring når det gjelder
onlinestudentenes aktive rolle i læringsprosessen, siden disse studentene ikke er fysisk tilstede på
forelesninger og seminarer som er to av de fremste arenaene for studentaktivitet. Å kompensere for
dette eller å styrke onlinestudentenes aktive rolle, er en av årsakene til at det arbeides med å innføre
Peer reviews og Chat forums online.

(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller
kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
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I studiets normalsituasjon (se under) har de fire faglige ansatte som underviser på de obligatoriske
emnene på BCNS sin utdanningsbakgrunn innenfor de samfunnsvitenskapelige disiplinene
statsvitenskap og sosiologi og tilhører samme faggruppe ved Nord universitet; Faggruppe for miljø,
internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS). Disse fire dekker
undervisningsmessig samtlige 60 studiepoeng på årsstudiet og 120 av 180 studiepoeng på BCNS.
Denne faglige samhørigheten, og også fysiske samlokaliseringen, i MINS letter både det faglige
utviklingsarbeidet og forskningssamarbeidet. Av de gjenstående 60 studiepoeng, dekkes 20 av
samfunnsvitere, 1 fast ansatt ved Nord universitet (ME 123 S) og en i 40% stilling (PO 216S). I tillegg
er 30 studiepoeng tenkt dekket av en for tiden vakant stilling der det søkes etter en samfunnsviter
(SO 101S, SO 122S og PO 106S). Norskemnet NO 106L gjennomføres av en fast ansatt
universitetslektor ved lærerutdanningen ved Nord universitet.
Det faglige utviklingsarbeidet foregår både internt og eksternt og formelt og uformelt. Internt
gjennom møtevirksomhet og utviklingssamtaler blant de faglige ansatte. Formelt har BCNS to
studiemøter per semester. Uformelt foregår samarbeid og koordinering kontinuerlig gjennom fysisk
samlokalisering. Eksternt foregår det faglige utviklingsarbeidet gjennom deltakelse i
samarbeidsorganer og på konferanser og seminarer både i Norge og i utlandet. De tidligere omtalte
samarbeidene med University of the Arctic, med University of Northern British Columbia og med
universiteter i Nord-vest Russland er eksempler på dette.
Fagmiljøet er involvert i forskningsprosjekter og utviklingsarbeid som er sammenfallende med mange
av temaene som inngår i BCNS. Fagstabens egen forskning blir da også presentert for studentene der
det naturlig hører hjemme i studieprogrammet. Eksempler på dette er at emneansvarlig på ‘Peoples
and Cultures of the Circumpolar North’ har sin doktorgrad innenfor det som bredt kan omtales som
samisk folk og kultur og ellers er involvert i forskning tilknyttet fagfeltet urbefolkninger. Emneansvarlig
for ‘Land and Environment of the Circumpolar North’ og ‘Contemporary Issues of the Circumpolar
North’ har sin doktorgrad innenfor sikkerhetspolitikk i nordområdene. Han har i det dette skrives
undervisningsfritak på grunn av et forskningsoppdrag fra Utenriksdepartementet på nettopp det
forskningsområdet. Emneansvarlig for PO 216S (Security Politics) er i tillegg til sitt engasjement ved
Nord universitet, ansatt ved Forsvarets forskningsinstitutt og har lang forskningsmessig erfaring
innenfor sikkerhetspolitikk.
Andre eksempler på forskningsaktivitet blant de faglig ansatte på BCNS er ‘høyere utdanning i
nordområdene’, et felt som inkluderer både ‘internasjonalisering’ og ‘migrasjon’ og kan ses i bredere
sammenheng innenfor sikkerhetspolitikken og det samarbeidet som ble startet i nordområdene ved
oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 (se tidligere nevnte NORRUSS-prosjekt), og
‘kystsoneforvaltning’ og ‘fiskeoppdrett’ som inngår som en viktig del av norsk næringspolitikk. Se ellers
de faglige ansattes vedlagte cv’er.
Når det gjelder forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt, kan NORRUSS-prosjektet på feltet
‘høyere utdanning i nordområdene’ nevnes. Dette prosjektet ble ledet fra Nord universitet og hadde,
foruten to faglig ansatte på BCNS, deltakelse av både andre norske, svenske og russiske forskere.
Prosjektet endte opp i en bok med tittelen Higher Education in the High North på Springer forlag. Et
forskningssamarbeid vi håper vil videreutvikles framover, er det som startet med symposiet ved
University of Northern British Columbia i Canada høsten 2018 der alle de fire fagansatte på de sentrale
delene av BCNS deltok og tre hadde presentasjoner av sin forskning og sine forskningsideer.
De faglige ansattes forskningsaktivitet inngår direkte eller indirekte i undervisningen på BCNS og
gjennom studentenes ulike, obligatoriske arbeider, og kopler dermed studentene til aktuell forskning.
28

elor i nordområdestudier) - 17/04288-10 Reakkreditering 2018 - Årsstudium i nordområdestudier og Bachelor i nordområde- og nordiske studier (opprinnelig Bachelor i nordområdestudier) : Vedlegg 2 - Søknad om reakkreditering - versjon 19.11.2018

Det oppfattes som viktig både for den aktuelle utdanningen og senere utdanning at studentene får
kjennskap til førstehåndsforskning og selv får utforme sine arbeider etter strenge akademiske
standarder.
Det har ikke vært praksis på BCNS å kople studenter direkte opp mot de ansattes ulike
forskningsoppdrag og –prosjekter. Årsaken til dette er først og fremst at studentene i liten grad har
vært fysisk tilstede ved Nord universitet. Dette kan endres med utvidelsen til full bachelor.

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
Bachelor of Circumpolar and Nordic Studies er på mange måter en internasjonaliseringsordning i seg
selv, internasjonalisering er studiets rasjonale. Studiet er engelskspråklig hvilket innebærer at all
undervisning foregår på engelsk, alt pensum er på engelsk og alle henvendelser om studiet (til eller
fra) foregår på engelsk. De aller fleste studentene har inntil nå vært utlendinger fra en rekke
forskjellige land, men flest fra Russland. Vi ser fra studieåret 2018-2019 en økning i antall norske
studenter.
Studiet tilbys med en blanding av online og on campus emner. Fram til gjeldende studieår tilbød
Nord universitet kun 90 obligatoriske studiepoeng der det første året var kun online (60 studiepoeng)
mens tredje semester ble tilbudt både online og on campus. De fleste studentene som har tatt tredje
semester på BCNS on campus er utlendinger som kommer til Nord universitet for et kortere opphold
(vanligvis ett semester) enten som gradsstudenter (vanligvis russiske) eller innvekslingsstudenter (fra
en rekke forskjellige land). Vanligvis har denne «klassen» bestått av 15-20 studenter hver høst,
hvorav 1-3 som regel har vært norske. På den måten utgjør studiet også en type «internasjonalisering
hjemme».
De russiske studentene på BCNS (både online og on campus studentene) kommer fra 5 universiteter i
Nord-vest Russland som vi har samarbeid med gjennom formelle samarbeidsavtaler på
institusjonsnivå og møtevirksomhet og seminarer for faglige ansatte angående gjensidig utveksling,
utvikling av emner og innhold i studiene.
Videre er studiets internasjonale samarbeid nært knyttet mot medlemsnettverket University of the
Arctic (UArctic). Nord universitet er medlem av UArctic. I tillegg har BCNS sitt utgangspunkt i UArctics
utvikling av et studium om nordområdene i sin tid. Nord universitet hadde koordineringsansvaret for
forrige totale revisjon av pensumet til dette studietilbudet i 2013 og noe av dette pensumet
anvendes fortsatt i de obligatoriske emnene på BCNS. Professor Marit Sundet ved Nord universitet,
som er tidligere studieprogramansvarlig på BCNS og fortsatt deltar i vårt planleggings- og
utviklingarbeid, er medlem av the Academic Leadership Team of UArctic og dermed sentral i
beslutningsprosessene om den videre utvikling med hensyn til forskning og utdanningstilbud fra
UArctic. Professor Sundets posisjon gjør BCNS sitt samarbeid med UArctic både tettere og lettere å
opprettholde.
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I tillegg til internasjonalt samarbeid østover mot Russland, har BCNS også utviklet samarbeid vestover
mot Canada, og da særlig med University of Northern British Columbia (UNBC) i Prince George.
Samarbeidet med UNBC har i første rekke omhandlet utviklingen av en felles master i
nordområdestudier som en mulig videreføring av Bachelor of Circumpolar and Nordic Studies. Vår
Master in International Northern Development (MIND) har senere blitt inkludert som en av tre
fordypninger i Nord universitets Master in Social Science med navnet Arctic Societies and Climate
Change (ASCC). Utviklingen av MIND/ASCC gjennom gjensidig studentutveksling og faglige ansattes
besøk hos og seminarer med hverandre, har gitt unik innsikt i arbeidet med nordområdene som
utdanningstilbud. Samarbeidet fortsetter gjennom symposiet som ble avholdt på UNBC høsten 2018
med deltakelse både fra faglig ansatte og studenter fra begge institusjoner, og der målet er å utvikle
et mer formalisert forskningssamarbeid i tillegg til utdanningssamarbeidet.
Vår vurdering er at internasjonaliseringsgraden på BCNS står i forhold til studiets egenart som et
internasjonalt bachelorstudium med det sirkumpolare nord som studieobjekt. Vi antar videre at det
internasjonale tilsnittet utgjør mer enn man vanligvis forventer hva angår studiets nivå og omfang.

(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for
internasjonal studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig
relevant.
Per i dag har Nord universitet særskilte avtaler for BCNS med Northern Arctic Federal University i
Arkhangelsk, Russland, University of Northern British Columbia i Prince George, Canada, University of
Saskatchewan i Saskatoon, Canada og University of Alaska Fairbanks i USA.
Videre gir hjemmesiden til UArctic en samlet og løpende oppdatering av mulige fordypningsemner
(Advanced Emphasis Courses) ved andre medlemsuniversiteter i UArctic som kan erstatte de emnene
som i studiemodellen for BCNS har kurskodene SA 210S, SA 212S og SA 218S. Det gis mulighet for
stipend dersom studenter velger å gjennomføre slike tilbud ved andre læresteder. Stipendet gis
innenfor programmet North2North som er knyttet til utveksling innenfor nettverket University of the
Arctic.
Den faglige relevansen sikres på to måter; for det første gjennom at både de universiteter Nord har
særskilte avtaler med og de fleste av UArctics medlemsuniversiteter er lokalisert i de bredt definerte
nordområdene og derfor har en nordområdeprofil som gjør det enkelt å finne emner som kan
innpasses i BCNS. For det andre gjennom at emnene som tas ved andre universiteter gjennom
utveksling må godkjennes av studieprogramansvarlig på BCNS på forhånd.
BCNS gir mulighet for utveksling både i 3. og 5. semester. Det er et krav at studenten har bestått
minimum 60 studiepoeng med karakteren C eller bedre ved utreise.
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(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom
institusjon og praksissted.
Ikke relevant.

Vedlegg til krav til studietilbudet:

Vedlegg nr.

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

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

2
3
3
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
4
4
4
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Krav til fagmiljø
(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.
Størrelsen på fagmiljøet
Fagmiljøet som gjennomfører både årsstudiet Circumpolar Studies og Bachelor of Circumpolar and
Nordic Studies består i hovedsak av vitenskapelig fast ansatte ved Fakultet for samfunnsvitenskap
ved Nord universitet. Tabellen under beskriver normalsituasjonen for studieprogrammet hva gjelder
emneansvarlige. Avvikene fra normalsituasjonen i studieåret 2018-2019 kommenteres under
tabellen
Navn

Stilling

Stillingsstørrelse ved
Nord universitet

Emneansvar BCNS

Eivind Karlsen

Førstelektor/SPA

100%

BCS 105
SA 210S

Håkan Sandersen

Førsteamanuensis

100%

SA 218S

Astri Dankertsen

Førsteamanuensis

100%

BCS 125X
SA 212S
NOM 2000

Torbjørn Pedersen

Professor

100%

BCS 115X
BCS 135X
NOM 2001

Bjørn Olav Knutsen

Førsteamanuensis

Vakant, tilsetting 2019

Førsteamanunsis

40%

PO 216S
SO 101S

100%

SO 122S
PO 106S

Ingrid Fylling

Førsteamanuensis

100%

ME 123S

Anne Katrine Støver

Universitetslektor

100%

NO 106L
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Avvikene fra denne normalsituasjonen hva gjelder faglig ansatte på BCNS i studieåret 2018-2019,
består først og fremst av at Professor Torbjørn Pedersen har undervisningsfri for å gjennomføre et
forskningsoppdrag dette studieåret. Slik undervisningsfri er et unntak fra vanlig praksis ved Fakultet
for samfunnsvitenskap. Det har ikke skjedd tidligere på dette studiet og vil høyst sannsynlig ikke skje
igjen. Det innebærer imidlertid at førsteamanuensis Annelin Seppola dette studieåret har
emneansvar for BCS 135X og BCS 115X. Det tredje emnet Pedersen har ansvaret for, NOM 2001, vil
ikke bli avholdt før våren 2021, og da er han tilbake.
Den vakante stillingen er til erstatning for en ansatt som har gått av med pensjon. Inntil ny fast
tilsetting i 2019, fylles denne stillingen av to personer i midlertidig stilling; Førsteamanuensis Annelin
Seppola (emneansvar for SO 122S) og Universitetslektor Mikel Dominguez Cainzos (emneansvar for
SO 101S og PO 106S).
Som det fremgår av tabellen over om normalsituasjonen, er fire faglige ansatte involvert i å
gjennomføre de sentrale delene i bachelorstudiet. Alle fire er fast ansatt i hovedstilling ved Nord
universitet, og alle har førstestillingskompetanse.
Dersom vi inkluderer de spesielt anbefalte valgemnene, er tilsammen 8 faglige ansatte involvert i
studiet. Dersom vi tar med den vakante stillingen er sju av disse er fast ansatt i hovedstilling ved Nord
universitet og sju har førstestillingskompetanse. Førsteamanuensis Bjørn Olav Knutsen er i tillegg til
stillingen ved Nord universitet, ansatt ved Forsvarets forskningsinstitutt. Universitetslektor Anne
Katrine Støver er ansatt i hovedstilling ved Lærerutdanningen på Nord universitet.
Når det gjelder antallet studenter sett i forhold til fagmiljøet på de sentrale delene av BCNS, har det i
noen semestre med opptil 90 studenter på enkelte emner, vært stor arbeidsbelastning med
individuelle tilbakemeldinger på obligatorisk arbeid og eksamenssensur. Antallet studenter har
imidlertid sunket de siste årene, særlig på grunn av nye formelle språkkrav til russiske studenter, og
ligger nå på ca. 40 per emne. Dette er fortsatt høyt for den enkelte emneansvarlige med tanke på
den organisering og de arbeidskrav studiet har med hensyn til individuell oppfølging, men langt mer
overkommelig enn tidligere. De sentrale delene av studiet har til sammen 3,4 årsverk totalt, og av
disse 2,0 årsverk til undervisning og veiledning mens det fulle bachelorstudiet har 5,2 årsverk hvorav
3,2 til undervisning og veiledning. Vi vurderer at det antall årsverk BCNS har til undervisning og
veiledning er tilfredsstillende i forhold til nåværende antall studenter.
Per dato der det registrert 30 studenter på årsstudiet, 32 studenter på første studieår i
bachelorprogrammet, 30 studenter i andre studieår i bachelorprogrammet og 63 studenter i tredje
studieår i bachelorprogrammet. Det er pr dato registrert totalt 155 aktive studenter på de to
studieprogrammene. Søkertall for2018-2019 var for Årsstudiet 35 på 1. prioritet og bachelor 38
(inkludert 25 utenfor EU) på 1. prioritet.
Det råder i skrivende stund noe usikkerhet i og med at rekrutteringsbasen har endret seg på to
måter. For det første har det fra norsk side kommet nye krav om engelskspråklig kompetanse for
studenter fra en rekke land i form av å ha gjennomført og bestått formelle tester. Dette kan ramme
BCNS’ tradisjonelle russiske rekrutteringsbase. På den annen side er BCNS som full bachelor fra
studieåret 2018-2019 nå en del av Samordna opptak, noe som kan øke antallet norske og nordiske
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søkere. Hva disse endringene vil ha å si for det totale antall studenter på studiet, gjenstår å se. Et
nøkternt anslag er 30 på henholdsvis årsstudiet og første studieår i bachelorprogrammet. Av de 30
studentene på første studieår fortsetter 25 studenter på hvert av de to øvrige årene i
bachelorprogrammet. Det gir totalt 110 studenter i de to studieprogrammene, og dette er vist i tabell
1 nedenfor. Antall nettstudenter er her en andel av det totale studenttallet.

Sammensetning av fagmiljøet
De fire som har fagansvaret for de sentrale delene av BCNS har alle sin utdanningsmessige bakgrunn
fra de samfunnsvitenskapelige disiplinene statsvitenskap og sosiologi. Blant de som har ansvar
innenfor tilbudet om full bachelor, har, dersom vi inkluderer den nytilsatte fra 2019 som antas å ha
samme fagbakgrunn, sju av åtte tilsvarende samfunnsvitenskapelig bakgrunn. Både det vi kan kalle
kjernegruppa og den utvidede gruppa kan på den måten sies å være godt utdannet med hensyn til
det som her omtales som ‘den nordiske pilaren’ som har en svært sentral plass i høyere utdanning
innenfor statsvitenskap og sosiologi i Norge. Forskningsmessig er fagmiljøet i hovedsak knyttet opp
mot prosjekter rettet mot det vi bredt kan benevne nordområdene. Nevnes i denne forbindelse kan
også at Fakultet for samfunnsvitenskap har utlyst en post-doc stilling og en stipendiatstilling i
nordområdepolitikk med forventet tilsetting i løpet av studieåret 2018-2019.
Fagmiljøet på årsstudiet Circumpolar Studies og Bachelor of Circumpolar and Nordic Studies vurderes
som personell- og kompetansemessig svært stabilt over tid og å ha en sammensetning som dekker de
fag og emner som inngår i studiet. Størrelsen på fagmiljøet er godt tilpasset studiets egenart og gir
gode muligheter for samarbeid og faglig utviklingsarbeid.

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig
kompetanse.
Krav til relevant utdanningsfaglig kompetanse er et nytt krav i Studietilsynsforskriften. NOKUTs
veiledning definerer utdanningsfaglig kompetanse som UH-pedagogikk og didaktikk og inkluderer
også kompetanse til å utnytte digitale teknologi for å fremme læring. Nord universitet har et
institusjonelt ansvar for å sikre at alle som underviser har utdanningsfaglig kompetanse. Universitetsog høgskolerådet (UHR) har egne retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse, og disse angir en
rimelig norm for hva de fagansatte som minimum bør ha. Institusjonene skal også sikre at den
utdanningsfaglige kompetansen utvikles og holde oppdatert. I likhet med de fleste høyere
utdanningsinstitusjoner i Norge, innfris ikke forskriftens krav til utdanningsfaglig kompetanse
tilfredsstillende ved Nord universitet per i dag.
Nord universitet har i den forbindelse igangsatt et eget opplegg for utdanningsfaglig kompetanse:




UH-pedagogisk basiskurs
pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med mye
undervisningserfaring
meritteringsordning for fremragende undervisere
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Universitetspedagogiske basiskurs er utviklet og vil bli gitt systematisk fra 2018 ved Nord universitet.
Et system for pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med mye
undervisningserfaring vil bli etablert innen utgangen av 2018. Det vil også bli startet et arbeid med å
utvikle meritteringsordninger for fremragende undervisere som skal implementeres i løpet av 2019.
Bruk av digitale verktøy i undervisningen vil inngå i alle de tre pedagogiske kompetanseelementene.
Kun studieprogramansvarlig av de faglig involverte i Bachelor of Circumpolar and Nordic Studies har
formell pedagogisk kompetanse i form av lærerutdanning. Videre varierer den undervisningsmessige
erfaringen noe fra realtivt nyansatte til ansatte med lang erfaring fra undervisning i høyere
utdanning. Generelt gjelder imidlertid at dagens fagmiljø har bred og lang undervisningserfaring.
Med hensyn til digitale verktøy har flere av de faglig ansatte innenfor den obligatoriske delen av
BNCS deltatt på konferanser, for eksempel OEB-konferansen (Online Education Berlin) i 2016. Ved
overgangen fra Fronter til Canvas som læringsplattform blir alle ansatte kurset gjennom Nord
universitets Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT). En av de ansatte er såkalt Canvas
superbruker, det vil si at hun har vært igjennom en ekstra opplæring og skal fungere som en
ressursperson for de andre i overgangsfasen fra Fronter til Canvas. Ingen i fagmiljøet har noen
formell utdanning med hensyn til digitale læringsmidler, men har utviklet kompetanse gjennom
erfaring med online studier over tid.
De fleste av de faglig ansatte på BCNS har behov for å øke sin formelle pedagogiske kompetanse i
tråd med kravene i den nye studietilsynsforskriften. Denne kompetanseøkningen vil først og fremst
finne sted for de det gjelder gjennom Nord universitets eget opplegg.

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
Bachelor of Circumpolar and Nordic Studies er organisert under faggruppen Miljø, internasjonale
relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS) ved Fakultet for samfunnsvitenskap.
Faggruppen ledes av professor Berit Skorstad som har personalansvar og ansvar for FoU-aktiviteten.
Fakultetet ledes av dekan og professor Hanne Thommesen. Førstelektor Hugo Nordseth er prodekan
for utdanning og har derfor spesielt ansvar for studieprogrammene ved fakultetet. Han leder lokalt
utdanningsutvalg hvor alle studieprogram blir kvalitetssikret gjennom årlig revisjoner av mindre og
større karakter. Alle studieprogram skal reakkrediteres i løpet av en syvårsperiode eller ved større
endringer i studieprogrammet.
Førstelektor Eivind Karlsen er studieprogramansvarlig både for bachelorstudiet og årsstudiet. Den
studieprogramansvarlige har ifølge kvalitetshåndboka ved Nord universitet et overordnet ansvar for
ledelse av studieprogrammet. Kravene til den studieprogramansvarlige er at han/hun:




Skal være ansatt i hovedstilling ved Nord universitet.
Har et helhetlig ansvar for å sikre kvalitet og studieprogramdesign i studieprogrammene.
Har ansvar for utarbeidelse av årlig studieprogramrapport iht. gjeldende mal, samt
igangsetting av studiekvalitetshevende tiltak og oppfølging av disse.
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Skal kvalitetssikre hele studieløpet, herunder planlegging og utvikling av fag- og studieplaner
og gjennomføring av eksterne vurderingspanel.
Har ansvar for at det gjennomføres semestervise dialogmøter med studentene på alle
årstrinn.
Har ansvar for at utdanningsprogrammene har høy internasjonal kvalitet.
Skal sitte i utdanningsutvalget (UU).

Arbeidsoppgavene som studieprogramansvarlig gjøres i samarbeid med studierådgiver Ole Christian
Tidemann og den øvrige studieadministrasjonen.
For de enkelte emnene i studieprogrammet er en vitenskapelig ansatt gitt ansvaret som
emneansvarlig med følgende oppgaver:







Emneansvarlig skal normalt være ansatt i hovedstilling ved Nord universitet, og ha
førstekompetanse i alle emner som er definert som sentrale emner i studieprogrammet.
Emneansvarlig har et særlig ansvar for planleggingen og gjennomføringen av læringsarbeidet,
og er sammen med studentene ansvarlig for utdanningskvaliteten og læringsmiljøet ved det
aktuelle emnet.
Emneansvarlig skal kvalitetssikre emnene og emnenes relevans for de studieprogrammene
de inngår i.
Emneansvarlig skal kvalitetssikre og forbedre emnene i tråd med prinsippene i
kvalitetssystemet.
Emneansvarlig skal gjennomføre evalueringer av emnet i henhold til kvalitetssystemet.
Emneansvarlig har ansvar for utarbeidelse av emnerapporter iht. gjeldende mal, samt
igangsetting av studiekvalitetshevende tiltak og oppfølging av disse.

For en emneansvarlige innebærer dette:










Å lage beskrivelse av emnet både på engelsk og norsk etter gitt standard.
Å utvikle og oppdatere pensum og innhold i emnet.
Å lage kjøreplan/forelesningsplan for studentene til gitt tidsfrist.
Å organisere og gjennomføre undervisning på emnet.
Å kommunisere med studenten på Canvas vedrørende emnet.
Å lage eksamensoppgave og sensurveiledning i samarbeid med sensor i henhold til
reglement og gitt forskrift.
Å foreslå eksamensdato til studieprogramansvarlig.
Å forslå sensor og klagesensor. Disse skal kontaktes og ha samtykket til oppdraget før de
forslås til studieprogramansvarlig. Ved store studentgrupper skal det foreslås flere sensorer
slik at studiekvaliteten blir ivaretatt i sensureringen.
Å holde seg oppdatert angående KSS (Kvalitetssikkerhetssystemet) og eksamens- og
studieforskrifter.

En viktig funksjon i kvalitetsarbeidet ved studieprogrammene ved FSV, er at det gjennomføres
jevnlige lærermøter/fagråd hvor studieprogramansvarlig, alle emneansvarlige og studierådgiver for
studieprogrammet deltar. Kvalitet og studentgjennomstrømning i studieprogrammet er sentrale
tema på lærermøtene for studieprogrammet.
Saker som angår studiekvalitet diskuteres i lokalt utdanningsutvalget ved FSV. UU-FSV er et
rådgivende organ for dekan, og gjennomføres via skypemøter 4-5 ganger per semester. Skypemøte
er eneste mulighet da UU-FSV har deltakere fra tre studiesteder og er sammensatt av 25
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studieprogramansvarlige, 9 studierådgiverne og tre studentrepresentanter. I tillegg til vedtakssaker
om de ulike studieprogrammene, behandles også en rekke orienteringssaker med sentrale tiltak for å
fremme kvalitetssikring i studieprogrammene. Videre er ulike sider ved studiekvalitet tema på egne
samlinger for studieprogramansvarlige og studierådgivere ved FSV (SPA-samlinger). SPA-samlinger
gjennomføres hvert semester.
En viktig prosess her er at endringer og justeringer for et studieprogram gjennomføres hver høst på
bakgrunn av erfaringer, gjennomførte studentevalueringer, tilgang på alternativ, oppdatert
forskningsbasert pensumslitteratur og endringer i personalsituasjonen. Studieprogrammet for
kommende studieår med eventuelle endringer og justeringer fremmes som egen sak i
Utdanningsutvalget ved FSV, og som etter vedtak hos dekan blir publisert for rekruttering av nye
studenter. Hvis det er ønskelig at endringene også skal gjelde studenter i løp, blir dette diskutert med
studenttillitsvalgt og studentene før endringsvedtaket innføres. Den studieprogramansvarlige leder
denne prosessen.

(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:
For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
Normalsituasjonen for Bachelor of Circumpolar and Nordic Studies er grunnlaget (se tabell over):
Dersom vi inkluderer den vakante stillingen med tilsetting i 2019, gjennomføres 4,8 av totalt 5,2
årsverk tilknyttet BCNS av ansatte i hovedstilling ved Nord universitet.
De sentrale delene av studietilbudet gjennomføres av fire ansatte (Eivind Karlsen, Astri Dankertsen,
Håkan Sandersen og Torbjørn Pedersen), og samtlige har 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.
Fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet Bachelor of Circumpolar and Nordic Studies har bidratt og
bidrar med forsknings- og utviklingsarbeid innenfor de respektive temaer og fagfelt som utgjør
studiet. Dette er dokumentert gjennom vedlagte cv’er og publikasjonslister for de vitenskapelige
ansatte tilknyttet programmet.
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Beskrivelsen av fagmiljøets forskning og faglige utviklingsarbeid finnes under ‘Krav til studietilbudet,
punkt 6’ over som del av studietilbudets relevante kobling til forskning og faglig utviklingsarbeid.
Denne beskrivelsen gjentas her.
Det faglige utviklingsarbeidet foregår både internt og eksternt. Internt gjennom møtevirksomhet og
utviklingssamtaler blant de faglig ansatte og eksternt gjennom deltakelse i samarbeidsorganer og på
konferanser og seminarer både i Norge og i utlandet. De tidligere omtalte samarbeidene med
University of the Arctic, med University of Northern British Columbia og med universiteter i Nordvest Russland er eksempler på dette (se punkt 6 under).
Fagmiljøet er involvert i forskningsprosjekter og utviklingsarbeid som er sammenfallende med mange
av temaene som inngår i BCNS. Fagstabens egen forskning blir da også presentert for studentene der
det naturlig hører hjemme i studieprogrammet. Eksempler på dette er at emneansvarlig på ‘Peoples
and Cultures of the Circumpolar North’ har sin doktorgrad innenfor det som bredt kan omtales som
samisk folk og kultur og ellers er involvert i forskning tilknyttet fagfeltet urbefolkninger. Emneansvarlig
for ‘Land and Environment of the Circumpolar North’ og ‘Contemporary Issues of the Circumpolar
North’ har sin doktorgrad innenfor sikkerhetspolitikk i nordområdene. Han har i det dette skrives
undervisningsfritak på grunn av et forskningsoppdrag fra Utenriksdepartementet på nettopp det
forskningsområdet.
Andre eksempler på forskningsaktivitet blant de faglig ansatte på BCNS er ‘høyere utdanning i
nordområdene’, et felt som inkluderer både ‘internasjonalisering’ og ‘migrasjon’ og kan ses i bredere
sammenheng innenfor sikkerhetspolitikken og det samarbeidet som ble startet i nordområdene ved
oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 (se tidligere nevnte NORRUSS-prosjekt), og
‘kystsoneforvaltning’ og ‘fiskeoppdrett’ som inngår som en viktig del av norsk næringspolitikk. Se ellers
de faglige ansattes vedlagte cv’er.
Når det gjelder forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt, kan NORRUSS-prosjektet på feltet
‘høyere utdanning i nordområdene’ nevnes. Dette prosjektet ble ledet fra Nord universitet og hadde,
foruten to faglig ansatte på BCNS, deltakelse av både andre norske, svenske og russiske forskere.
Prosjektet endte opp i en bok med tittelen Higher Education in the High North på Springer forlag. Et
forskningssamarbeid vi håper vil videreutvikles framover, er det som startet med symposiet ved
University of Northern British Columbia i Canada høsten 2018 der alle de fire fagansatte på de sentrale
delene av BCNS deltok og tre hadde presentasjoner av sin forskning og sine forskningsideer.
De faglige ansattes forskningsaktivitet inngår direkte eller indirekte i undervisningen på BCNS og
gjennom studentenes ulike, obligatoriske arbeider, og kopler dermed studentene til aktuell forskning.
Det oppfattes som viktig både for den aktuelle utdanningen og senere utdanning at studentene får
kjennskap til førstehåndsforskning og selv får utforme sine arbeider etter strenge akademiske
standarder.

(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
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BCNS’ internasjonale samarbeid er beskrevet i ‘Krav til studietilbudet, punkt 2’ over som en del av
den faglige oppdateringen. Denne beskrivelsen gjentas her.
Det internasjonale samarbeidet rundt BCNS er omfattende, blant annet med University of the Arctic,
de russiske samarbeidsinstitusjonene og University of Northern British Columbia (UNBC) i Prince
George, Canada.

University of the Arctic (UArctic)
På studienivå dreier samarbeidet seg mye om utvikling av pensum til UArctics emner om
nordområdene, emner og pensum som i sin tid var utgangspunktet for opprettelsen av Bachelor of
Circumpolar Studies ved Nord universitet og som fortsatt i noen grad anvendes i BCNS. Nord
universitet hadde koordineringsansvaret for forrige totale revisjon av dette pensumet i 2013.
I tillegg kan nevnes at professor Marit Sundet ved Nord universitet er medlem av the Academic
Leadership Team of UArctic og dermed sentral i beslutningsprosessene om den videre utvikling med
hensyn til forskning og utdanningstilbud fra UArctic.7

Russland
Utdanningssamarbeidet med universitetene i Russland dreier seg ofte om formelle sider ved selve
samarbeidsavtalene, det vil si rutiner for utveksling, men også til en viss grad om innhold i studier og
utvikling av utvekslingsemner for norske studenter i Russland. Det avholdes blant annet årlige
koordineringsmøter mellom representanter fra teamet rundt BCNS og kolleger fra universitetene i
Russland.
De universitetene I Russland som vi har underskrevet formelle samarbeidsavtaler med er Northern
Arctic Federal University (NARFU) i Arkhangelsk, Murmansk Arctic State University (MASU) i
Murmansk, Russian State Hydrometeorological University (RSHU) i St. Petersburg, Pitirim Sorokin
Syktyvkar State University (SSU) i Syktyvkar og The Komi Republican Academy of State Service and
Administration (KRASSA) i Syktyvkar.

University of Northern British Columbia
Samarbeidet med UNBC har i første rekke omhandlet utviklingen av en felles master i
nordområdestudier som en mulig videreføring av Bachelor of Circumpolar Studies. I starten av
samarbeidet med UNBC, var MIND, eller Master in International Northern Development, tenkt som

7

Professor Sundet har i lang tid vært aktiv innenfor studietilbudet BCNS, både gjennom sin posisjon i UArctic,
som studieprogramansvarlig, gjennom undervisning og som leder av samarbeidet med Nord-vest Russland.
Hun har per i dag ingen rolle i selve studiet, og er derfor ikke med i tabellen over fagansatte (side 29). Hun
deltar imidlertid aktivt i planlegging og utvikling av studietilbudet i funksjon av sin rolle i UArctic og som
studieprogramansvarlig for Master in Social Science.
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en egen engelskspråklig master, men den ble senere inkludert som en av tre fordypninger i Nord
universitets Master in Social Science. Fra studieåret 2017-2018 er MIND slått sammen med en annen
fordypning på Master in Social Science under navnet Arctic Societies and Climate Change. Utviklingen
av innholdet i MIND gjennom studentutveksling og faglige ansattes besøk hos og seminarer med
hverandre, har gitt unik innsikt i arbeidet med nordområdene som utdanningstilbud. Samarbeidet
fortsetter gjennom et planlagt symposium på UNBC høsten 2018 og målet fra begge parter er å
utvikle et mer formalisert forskningssamarbeid i tillegg til utdanningssamarbeidet.
På nasjonalt plan inngår de faglig ansatte ofte i forskningsoppdrag som innebærer samarbeid med
forskere fra andre universiteter og forskningsinstitusjoner. For eksempel drives forskningen på
kystsoneplanlegging i samarbeid med NORUT (Northern Research Institute) i Tromsø, mens det
tidligere nevnte NORRUSS-prosjektet, i tillegg til forskere fra Sverige og Russland, innebar samarbeid
med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

(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.

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)

6

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

6
NA

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

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

Antall fulltidsstudenter

Studenter
årsstudiet

30

Studenter
totalt første
studieår bachelor
30

Studenter
totalt ved
full drift bachelor
110
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Antall deltidsstudenter
Antall nettstudenter fulltid

30

20

80

Kommentar:
Det råder stor usikkerhet mht antall studenter på BCNS i framtida. Dette gjelder selvfølgelig alle
slike studier, men er spesielt for BCNS siden rekrutteringsbasen er endret. Studiet ble i sin tid
opprettet for å styrke utdanningssamarbeidet med Russland og det har derfor alltid vært en stor
overvekt av russiske studenter. Med innføringen av nye krav om engelskspråklig kompetanse for
utenlandske studenter, vil trolig antallet russiske studenter reduseres kraftig. Ikke fordi de ikke
behersker engelsk, men fordi de av ulike årsaker ikke kan gjennomføre de pålagte engelsktestene.
Samtidig innebærer imidlertid utvidelsen til et fullt bachelortilbud på engelsk at studiet både tas inn
i Samordna opptak og kan utlyses internasjonalt. Dette kan rekrutteringsmessig kompensere for
frafallet av russiske studenter, men dette vet vi ikke enda.
For studieåret 2018-2019 er det 35 søkere som har årsstudiet Circumpolar Studies som 1. prioritet
og 38 søkere med Bachelor of Circumpolar and Nordic Studies som 1. prioritet.
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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. De fire øverste i tabellen utgjør den faglige staben i de sentrale delene av BCNS.
De fire nederste er involvert i tilbudet om full bachelor. Tabellen beskriver normalsituasjonen på BCNS.
1

2

Ansatte som Stillings-betegnelse
1
bidrar faglig

3

2

Eivind
Førstelektor/SPA 100% fast
Karlsen
stilling
Astri
Førsteamanuensis 100% fast
Dankertsen
stilling
Torbjørn
Pedersen

4

Ansettelsesforhold

5

6

8
Årsverk i andre studier
oppgi studium og inst.

Total3

U&V

1
1

FoU

0,6

0,2

0,6

0,4

Professor 100% fast
stilling

0,8

0,6

0,2

Håkan
Sandersen

Førsteamanuensis 100% fast
stilling

0,6

0,2

0,4

Vakant,
tilsetting
2019

Førsteamanuensis 100% fast
stilling

1

0,6

0,4

Bjørn Olav
Knutsen

Førsteamanuensis

0,4

0,2

0,2

100%
40%
stilling

7

Faglige årsverk i studiet

Navn4

9

10

Undervisnings/veiledningsområde i studiet

Ekstern praksiserfaring6

Annet

Antall år

0,2

0,2 - Master i
samfunnsvitenskap,
Nord universitet
0,4 – Bachelor i
Internasjonale
relasjoner og Master in
Social Science, Nord
universitet

Årstall

BCS105
SA210S
BCS 125X
SA212S
NOM2000
BCS 115X
BCS 135X
NOM 2001
SA218S
IN107S

SO101S
SO122S
PO 106S

0,6 - Forsvarets
forskningsinstitutt

PO216S
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Ingrid
Fylling

Førsteamanuensis 100% fast
stilling

0,2

0,2

Anne
Katrine
Støver

Universitetslektor 100% fast
stilling

0,2

0,2

SUM

5,2

3,2

0,8 - Master i
samfunnsvitenskap,
Nord universitet
0,8 – Lærerutdanning,
Nord universitet

1,8

ME123S

NO106L

0,2

Avvikene fra denne normalsituasjonen hva gjelder faglig ansatte på BCNS i studieåret 2018-2019, består først og fremst av at Professor Torbjørn Pedersen
har undervisningsfri for å gjennomføre et forskningsoppdrag dette studieåret. Slik undervisningsfri er et unntak fra vanlig praksis ved Fakultet for
samfunnsvitenskap. Det har ikke skjedd tidligere på dette studiet og vil høyst sannsynlig ikke skje igjen. Det innebærer imidlertid at førsteamanuensis
Annelin Seppola dette studieåret har emneansvar for BCS 135X og BCS 115X. Det tredje emnet professor Pedersen har ansvaret for, NOM 2001, vil ikke bli
avholdt før våren 2021, og da er han tilbake.
Den vakante stillingen er til erstatning for en ansatt som har gått av med pensjon. Inntil ny fast tilsetting i 2019, fylles denne stillingen av to personer i
midlertidig stilling; Førsteamanuensis Annelin Seppola (emneansvar for SO 122S) og Universitetslektor Mikel Dominguez Cainzos (emneansvar for SO 101S
og PO 106S).

Tabell 3: for fagmiljøet som bidrar med mindre enn 0.1 årsverk i studiet
1

2

3

9

10

11
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Ansatte som
bidrar faglig

Stillings-betegnelse

Ansett-elsesforhold

Formell pedagogisk
kompetanse3

Undervisnings-/veiledningsområde i studiet

Ekstern praksiserfaring

Antall år

Årstall

Kommentar:
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Sammenheng mellom studieprogrammets emner, LUB, undervisningsform og vurdering1
Emne

Læringsutbytte

Undervisningsform

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder

Vurderingsordning

Begrunnelse

BCS105X
En introduksjon til
Samfunnsvitenskap og til
nordområdestudier

Kunnskap
Studenten skal:
 vise kunnskap om
utviklingen både av vitenskapen generelt og av
samfunnsvitenskapen
spesielt
 ha forståelse av vitenskapens natur og dens rolle i det
moderne samfunn
 ha kunnskap om ulike samfunnsvitenskapelig teorier og
metoder
 være kjent med begreper som brukes til å be
skrive den sirkumpolare verden
 demonstrere kunnskap om de vanligste geografiske,
biologiske og fysiske aspekter i
nordområdene
 ha historisk basiskunnskap om det sirkumpolare nord
 ha kunnskap om de ulike urfolk som lever i
nordområdene
 ha kunnskap om aktuelle utfordringer i nordområdene,
som klimaendring, økonomisk,
politisk og sosial utvikling

Nettbasert
undervisning
(fjernundervisning)

Nettbaserte forelesninger
og skriftlige innleveringer
(svar på modulspørsmål).
De skriftlige
innleveringene er
obligatoriske og må være
bestått før det kan gis
uttelling av studiepoeng
for
gjennomført eksamen.

Sammensatt vurdering (første
gang 2015 høst).

Læringsaktivitetene består
av kortere skriftlige
og/eller billedlige
(videoer) innføringer i
emnets ulike
temaer/moduler, og
individuell tilbakemelding
på studentenes
obligatoriske skriftlige
arbeider.

Ferdigheter
Studenten skal:
 ha utviklet evnen til kritisk refleksjon
 forstå de etiske utfordringene som ligger i forskning og
formidling
Generell kompetanse
Studenten skal:
 ha utviklet en basiskompetanse både for vitenskap og
den sirkumpolare verden
1





Hjemmeeksamen –
3 dager og 5 timer.
Teller 100/100 av
karakteren (første
gang 2015 høst).
Obligatorisk arbeid 14 modulspørsmål,
teller 0/100 av
karakteren (første
gang 2015 høst).

Samlet legger disse
læringsaktivitetene vekt
både på faglig kunnskap,
på en kritisk tilnærming
og på vitenskapens
standarder og etiske
utfordringer. Som et
online studietilbud er
særlig de obligatoriske
arbeidene med
individuelle
tilbakemeldinger
avgjørende for å oppfylle
læringsutbyttene.
Foruten de obligatoriske
arbeidene som vurderes
for seg til godkjent/ikke

Siden BCNS først og fremst er et online studietilbud, er det lagt ned et omfattende arbeid i å standardisere de sju obligatoriske emnene for å gjøre dem gjenkjennelig fra
emne til emne og dermed enklere å gjennomføre for studenter spredt rundt i verden. Dette gjelder både læringsaktiviteter og undervisningsmetoder og
vurderingsordninger, og dermed også begrunnelser. Læringsutbyttene på emnene ikke er identiske, men de er også skåret over samme lest, og begrunnelsen for at de
oppnås gjennom de nevnte læringsaktiviteter og vurderingsordninger er derfor relativt like og for noen emner identiske.
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BCS115X
Land og miljø i
Nordområdene

Kunnskap og forståelse
Studenten skal:
· bli kjent med begreper som beskriver land og miljø i det
sirkumpolare området.
· bli kjent med sentrale kjennetegn ved og endringer i
arktiske landskap og økosystemer.
· ha basiskunnskap om ulike naturressurser i regionen og
forvaltningen av disse.
· Ha kunnskap om hvordan samfunn i det sirkumpolare
området preges av sine omgivelser og endringer i disse.
Ferdigheter
Studenten skal:
· kunne redegjøre for geografiske særtrekk ved og
endringer i den sirkumpolare regionen.
· kunne relatere natur vitenskapelige utfordringer til
konkrete samfunnsutfordringer i de sirkumpolare
nordområdene.
Generell kompetanse
Studenten skal:
· ha kunnskap om hvordan land og miljø, inkludert
endringer i klima og miljø, preger samfunn i
de sirkumpolare nordområdene.

Nettbasert
undervisning
(fjernundervisning)

Nettbaserte forelesninger
og skriftlige innleveringer
(svar på modulspørsmål).
De skriftlige
innleveringene er
obligatoriske og må være
bestått før det kan gis
uttelling av studiepoeng
for
gjennomført eksamen.

Sammensatt vurdering (første
gang 2016 vår).





Hjemmeeksamen –
3 dager og 5 timer.
Teller 100/100 av
karakteren (første
gang 2016 vår).
Obligatorisk arbeid 4 modulspørsmål,
teller 0/100 av
karakteren (første
gang 2016 vår).

godkjent, består
vurderingsordningen på
emnet av en 4 dagers
hjemmeeksamen. Denne
typen eksamen vurderes å
bygge videre på det
studentene har trent på
gjennom studiet og å være
i samsvar med
læringsutbytter som
vektlegger både faglig
kunnskap, kritisk
refleksjon og
vitenskapsetiske
standarder.
Læringsaktivitetene består
av kortere skriftlige
og/eller billedlige
(videoer) innføringer i
emnets ulike
temaer/moduler, og
individuell tilbakemelding
på studentenes
obligatoriske skriftlige
arbeider.
Samlet legger disse
læringsaktivitetene vekt
både på faglig kunnskap,
på en kritisk tilnærming
og på vitenskapens
standarder og etiske
utfordringer. Som et
online studietilbud er
særlig de obligatoriske
arbeidene med
individuelle
tilbakemeldinger
avgjørende for å oppfylle
læringsutbyttene.
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BCS125X
Folk og kultur i
Nordområdene

Kunnskap
Studenten skal:
 ha kunnskap om sentrale temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder i
studier av kulturer i det sirkumpolare nord.
 kjenner til forskningsarbeid om folk og kulturer i
det sirkumpolare nord, inkludert teorier og forskning på
kolonisering, politikk, økonomi, sosial og kulturell endring.
 kunne oppdatere sin kunnskap om folk og kulturer i det
sirkumpolare nord.
 ha kunnskap om de sirkumpolare områdenes historie,
kulturer,
tradisjoner og egenart, samt sosial og kulturell endring.
Ferdigheter
Studenten skal:
Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater
fra forskningsarbeid på praktiske og teoretiske
problemstillinger og gjøre rede for valg.
Kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere
denne under veiledning
 Kunne finne, vurdere og henvise til fagstoff og fremstille
dette slik at det belyser en problemstilling
Kunne beherske relevante faglige uttrykksformer innenfor
studier av folk og kulturer i det sirkumpolare nord.
Generell kompetanse
Studenten skal:

Nettbasert
undervisning
(fjernundervisning).

Nettbaserte forelesninger
og skriftlige innleveringer
(svar på modulspørsmål).
De skriftlige
innleveringene er
obligatoriske og må være
bestått før det kan gis
uttelling av studiepoeng
for
gjennomført eksamen.

Sammensatt vurdering (første
gang 2016 vår).





Hjemmeeksamen –
3 dager og 5 timer.
Teller 100/100 av
karakteren (første
gang 2016 vår).
Obligatorisk arbeid 4 modulspørsmål,
teller 0/100 av
karakteren (første
gang 2016 vår).

Foruten de obligatoriske
arbeidene som vurderes
for seg til godkjent/ikke
godkjent, består
vurderingsordningen på
emnet av en 4 dagers
hjemmeeksamen. Denne
typen eksamen vurderes å
bygge videre på det
studentene har trent på
gjennom studiet og å være
i samsvar med
læringsutbytter som
vektlegger både faglig
kunnskap, kritisk
refleksjon og
vitenskapsetiske
standarder.
Læringsaktivitetene består
av kortere skriftlige
og/eller billedlige
(videoer) innføringer i
emnets ulike
temaer/moduler, og
individuell tilbakemelding
på studentenes
obligatoriske skriftlige
arbeider.
Samlet legger disse
læringsaktivitetene vekt
både på faglig kunnskap,
på en kritisk tilnærming
og på vitenskapens
standarder og etiske
utfordringer. Som et
online studietilbud er
særlig de obligatoriske
arbeidene med
individuelle
tilbakemeldinger
avgjørende for å oppfylle
læringsutbyttene.
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 Ha kunnskap om relevante faglige problemstillinger
innenfor studier av kulturer i det sirkumpolare nord.
 Kunne planlegge og gjennomføre studentoppgaver med
faglig relevant innhold.
 Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier og
forskningsresultater knyttet til de nordiske samfunnene i
skriftlig form.
 Kunne utveksle synspunkter og erfaringer innenfor
fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god
praksis.
Kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser.

BCS135X
Aktuelle tema i
Nordområdene

Kunnskap og forståelse
Studenten skal:

Ha grunnleggende kunnskap om sentrale
samfunnsmessige endringer, inkludert
demografiske, sosiale og økonomiske, i det
sirkumpolare området.

Ha grunnleggende kunnskap om
ressursforvaltning i ulike deler av regionen og
samspillet mellom lokale, regionale og nasjonale
aktører.

Ha en forståelse av folkerettslige og politiske
rammebetingelser for menneskelig aktivitet i det
sirkumpolare området.

Ha en forståelse om sirkumpolart samarbeid så
vel som sikkerhetspolitiske utfordringer i
regionen.
Ferdigheter
Studenten skal:

Kunne redegjøre for sentrale premisser for
menneskelig aktivitet i det sirkumpolare nord.
Generell kompetanse
Studenten skal:

Kunne drøfte politiske betingelser og aktuelle
utviklingstrekk i det sirkumpolare nord

Nettbasert
undervisning
(fjernundervisning).

Nettbaserte forelesninger
og skriftlige innleveringer
(svar på modulspørsmål).
De skriftlige
innleveringene er
obligatoriske og må være
bestått
før det kan gis uttelling av
studiepoeng for
gjennomført eksamen.

Sammensatt vurdering (første
gang 2015 høst).





Hjemmeeksamen –
3 dager og 5 timer.
Teller 100/100 av
karakteren (første
gang 2015 høst).
Obligatorisk arbeid 15 modulspørsmål,
teller 0/100 av
karakteren (første
gang 2015 høst)

Foruten de obligatoriske
arbeidene som vurderes
for seg til godkjent/ikke
godkjent, består
vurderingsordningen på
emnet av en 4 dagers
hjemmeeksamen. Denne
typen eksamen vurderes å
bygge videre på det
studentene har trent på
gjennom studiet og å være
i samsvar med
læringsutbytter som
vektlegger både faglig
kunnskap, kritisk
refleksjon og
vitenskapsetiske
standarder.
Læringsaktivitetene består
av kortere skriftlige
og/eller billedlige
(videoer) innføringer i
emnets ulike
temaer/moduler, og
individuell tilbakemelding
på studentenes
obligatoriske skriftlige
arbeider.
Samlet legger disse
læringsaktivitetene vekt
både på faglig kunnskap,
på en kritisk tilnærming
og på vitenskapens
standarder og etiske
utfordringer. Som et
online studietilbud er
særlig de obligatoriske
arbeidene med
individuelle
tilbakemeldinger
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avgjørende for å oppfylle
læringsutbyttene.

Kunnskap og forståelse
SA210S
Nordisk politikk

Studenten skal:

 vise forståelse av det liberale grunnlaget Nordens
politiske systemer er bygget på

 ha kunnskap om den politiske utvikling og de
politiske institusjoner i de nordiske land

 være i stand til å sammenlikne ulike deler og ulike
nivåer av de nordiske politiske systemer

 være kjent med sentrale begreper i de nordiske

politiske systemer, som sosialdemokrati,
velferdsstat, konsensusdemokrati, korporatisme

 ha basiskunnskap om utenrikspolitikken og

sikkerhetspolitikken i de nordiske land, særlig
med hensyn til EU og Nordområdene

Ferdigheter
Studenten skal:

Nettbasert
undervisning
(fjernundervisning).

Ordinære forelesninger på
campus eller nettbasert
undervisning
(fjernundervisning),
seminarer og obligatoriske
skriftlige innleveringer
(svar på modulspørsmål).

Sammensatt vurdering (første
gang 2015 høst).





Obligatorisk arbeid 9 modulspørsmål,
teller 0/100 av
karakteren (første
gang 2015 høst).
Hjemmeeksamen –
3 dager og 5 timer.
Teller 100/100 av
karakteren (første
gang 2015 høst).

Foruten de obligatoriske
arbeidene som vurderes
for seg til godkjent/ikke
godkjent, består
vurderingsordningen på
emnet av en 4 dagers
hjemmeeksamen. Denne
typen eksamen vurderes å
bygge videre på det
studentene har trent på
gjennom studiet og å være
i samsvar med
læringsutbytter som
vektlegger både faglig
kunnskap, kritisk
refleksjon og
vitenskapsetiske
standarder.
Læringsaktivitetene består
av ordinære
forelesninger/seminarer
for on campus studentene
og kortere skriftlige
og/eller billedlige
(videoer) innføringer i
emnets ulike
temaer/moduler for online
studentene. Begge
grupper får individuell
tilbakemelding på sine
obligatoriske skriftlige
arbeider.
Samlet legger disse
læringsaktivitetene vekt
både på faglig kunnskap,
på en kritisk tilnærming
og på vitenskapens
standarder og etiske
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 ha utviklet ferdigheter for kritisk analyse av politiske

utfordringer. Som et
online studietilbud er
særlig de obligatoriske
arbeidene med
individuelle
tilbakemeldinger
avgjørende for å oppfylle
læringsutbyttene.

institusjoner og politisk organisering

Generell kompetanse
Studenten skal:

 kunne sammenlikne Norden med andre nasjoner
med hensyn til politiske institusjoner og
løsninger på sosiale utfordringer

Foruten de obligatoriske
arbeidene som vurderes
for seg til godkjent/ikke
godkjent, består
vurderingsordningen på
emnet av en 4 dagers
hjemmeeksamen. Denne
typen eksamen vurderes å
bygge videre på det
studentene har trent på
gjennom studiet og å være
i samsvar med
læringsutbytter som
vektlegger både faglig
kunnskap, kritisk
refleksjon og
vitenskapsetiske
standarder.

SA212S
De nordiske
samfunn

Kunnskap
Studenten skal:
 har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier,
problemstillinger og metoder innenfor studier av
nordiske samfunn fra et samfunnsvitenskapelig
perspektiv.
 kjenner til forskningssarbeid om nordiske samfunn.
 kan oppdatere sin kunnskap om nordiske samfunn.
 har kunnskap om Nordens historie, kulturer,
tradisjoner og egenart, samt hvordan de
nordiske samfunnene finner løsninger på sosiale
problemer.
Ferdigheter
Studenten skal:

Nettbasert
undervisning
(fjernundervisning).

Ordinære forelesninger på
campus eller nettbasert
undervisning
(fjernundervisning),
seminarer, obligatoriske
skriftlige innleveringer
(svar på modulspørsmål).

Sammensatt vurdering (første
gang 2015 høst).





Obligatorisk arbeid 10 modulspørsmål,
teller 0/100 av
karakteren (første
gang 2015 høst).
Hjemmeeksamen –
3 dager og 5 timer.
Teller 100/100 av
karakteren (første
gang 2015 høst).

Læringsaktivitetene består
av ordinære
forelesninger/seminarer
for on campus studentene
og kortere skriftlige
og/eller billedlige
(videoer) innføringer i
emnets ulike
temaer/moduler for online
studentene. Begge
grupper får individuell
tilbakemelding på sine
obligatoriske skriftlige
arbeider.
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 Kunne anvende faglig kunnskap og relevante





Samlet legger disse
læringsaktivitetene vekt
både på faglig kunnskap,
på en kritisk tilnærming
og på vitenskapens
standarder og etiske
utfordringer. Som et
online studietilbud er
særlig de obligatoriske
arbeidene med
individuelle
tilbakemeldinger
avgjørende for å oppfylle
læringsutbyttene.

resultater fra forskningsarbeid på praktiske og
teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede
valg
Kunne reflektere over egen faglig utøvelse og
justere denne under veiledning
Kunne finne, vurdere og henvise til fagstoff og
fremstille dette slik at det belyser en
problemstilling
Kunne beherske relevante faglige uttrykksformer.

Generell kompetanse
Studenten skal:
 Ha kunnskap om relevante faglige problemstillinger
innenfor studier av nordiske samfunn og
kulturer.
 Kunne planlegge og gjennomføre studentoppgaver
med faglig relevant innhold
 Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier og
forskningsresultater knyttet til de nordiske
samfunnene i skriftlig form.
 Kunne utveksle synspunkter og erfaringer innenfor
fagområdet.
 Kjenne til nytenkning innenfor studier av de
nordiske samfunn.

Kunnskap og forståelse
SA218S
Historie, politikk
og nordlige
ressurser

Studenten skal:
 ha grunnleggende kunnskap om den historiske
bakgrunnen for og hovedelementene i de
spesielle juridiske ordningene som gjelder på
Svalbard gjennom Svalbardtraktaten
 ha grunnleggende kunnskaper om deler av historien
til Barentsregionen, og om hvordan denne

Nettbasert
undervisning
(fjernundervisning).

Ordinære forelesninger på
campus eller nettbasert
undervisning
(fjernundervisning),
seminarer, obligatoriske
skriftlige innleveringer
(svar på modulspørsmål).

Sammensatt vurdering (første
gang 2015 høst).



Obligatorisk arbeid 10 modulspørsmål,
teller 0/100 av
karakteren (første
gang 2015 høst).

Foruten de obligatoriske
arbeidene som vurderes
for seg til godkjent/ikke
godkjent, består
vurderingsordningen på
emnet av en 4 dagers
hjemmeeksamen. Denne
typen eksamen vurderes å
bygge videre på det
studentene har trent på
gjennom studiet og å være
i samsvar med
læringsutbytter som
vektlegger både faglig
kunnskap, kritisk
refleksjon og
vitenskapsetiske
standarder.
Læringsaktivitetene består
av ordinære
forelesninger/seminarer
for on campus studentene
og kortere skriftlige
og/eller billedlige
(videoer) innføringer i
emnets ulike
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historiske arven benyttes til politisk konstruksjon
av en regional identitet
ha grunnleggende kunnskaper om de viktigste
politiske utfordringene i nordområdene
forstå oppbyggingen av og virkemåten til
samarbeidsinstitusjoner i Barents og Arktis, som
Barentssamarbeidet, Arktisk Råd og
samarbeidsflatene mellom Norge og Russland
innenfor fiskeri og miljøvern, og hvordan dette kan
knyttes opp til «Arctic Governance»-begrepet
forstå betydningen av FN¿s havrettsregime i Arktis
når området i økende grad blir tilgjengelig for
mineralutvinning og ferdsel
forstå bakgrunnen for og betydningen av bærekraftig
forvaltning av miljø og naturressurser i Arktis,
samt kunnskaper om den unike miljøsituasjonen
som gjør området særlig sårbart for
klimaendringer og forurensning
forstå litt av logikken i sikkerhetspolitikken og
sikkerhetsutfordringene i nordområdene, og særlig
Norges utfordrende strategiske posisjon mellom
Russland, EU og NATO

Ferdigheter
Studenten skal:
nordlige/arktiske problemstillinger og kunne
reflektere over utfordringene og de tilhørende
politiske institusjoner og
problemløsningsmekanismene

 være i stand til å samle informasjon og å utvikle og
presentere sentrale problemstillinger knyttet til
nordlige/arktiske utfordringer

Generell kompetanse
Studenten skal:
problemstillinger og en del av de særskilte
utfordringer som denne regionen reiser

 formidle sentrale kunnskaper og innsikter om muligheter



Hjemmeeksamen –
3 dager og 5 timer.
Teller 100/100 av
karakteren (første
gang 2015 høst).

temaer/moduler for online
studentene. Begge
grupper får individuell
tilbakemelding på sine
obligatoriske skriftlige
arbeider.
Samlet legger disse
læringsaktivitetene vekt
både på faglig kunnskap,
på en kritisk tilnærming
og på vitenskapens
standarder og etiske
utfordringer. Som et
online studietilbud er
særlig de obligatoriske
arbeidene med
individuelle
tilbakemeldinger
avgjørende for å oppfylle
læringsutbyttene.
Foruten de obligatoriske
arbeidene som vurderes
for seg til godkjent/ikke
godkjent, består
vurderingsordningen på
emnet av en 4 dagers
hjemmeeksamen. Denne
typen eksamen vurderes å
bygge videre på det
studentene har trent på
gjennom studiet og å være
i samsvar med
læringsutbytter som
vektlegger både faglig
kunnskap, kritisk
refleksjon og
vitenskapsetiske
standarder.
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og begrensninger for en bærekraftig utvikling i
nordområdene
NO106L
Norsk for
utlendinger

IN107S
Globalisering og
internasjonal
politisk økonomi

Studentene skal få grunnleggende kunnskap om:

Uttaleregler

Syntaks i det norske språket

Hovedregler for viktige ordklasser som verb,
substantiv, pronomen og adjektiv
Studentene skal få grunnleggende ferdigheter i bokmål og
skal kunne:

Produsere tekster på et middels høyt nivå

Lese en norsk tekst og vise at de forstår
innholdet gjennom å gjenfortelle og svare på
spørsmål

Uttrykke seg muntlig og forstå muntlig språk i en
slik grad at de kan konversere om tema fra
dagliglivet
Studentene skal ha generell kompetanse i norsk språk på
grunnleggende nivå og:

Skal kunne forstå en enkel norsk tekst (bokmål)

Skal kunne skrive en enkel norsk tekst (bokmål)

Skal kunne forstå og delta i en enkel samtale på
norsk (bokmål)
Etter fullført emne skal studenten kunne:
Kunnskaper
 Inngående teoretiske og empiriske kunnskaper
om tema globalisering og
globaliseringsprosesser
 Om internasjonale organisasjoners rolle og
virkemåte på den internasjonale arena
 Om NATO, EU samt mellomstatlig samarbeid i
generell forstand
 Kunnskap om globale økonomiske kriser,
hvordan de arter seg og hva som kan forklare
krisene
Ferdigheter
 Økonomiske, politiske og kulturelle
globaliseringsprosesser, slik at de kan drøfte
empiriske problemstillinger i lys av teoretiske
perspektiver, modeller og begrepsapparat.
 Å drøfte ulike problemstillinger og dilemmaer
globalisering forårsaker
 Å kunne se ulike grunner til at globale kriser
oppstår og å forstå hvilke dilemmaer som reiser
seg i lys av disse.

Ansikt til ansikt

Skriftlig skoleeksamen, 4
Timer (første gang 2010 høst).

Emnet har ukentlige
forelesninger
Det vil ligge generell
informasjon,
forelesninger,
notater, videoer og
arbeidsoppgaver på
Canvas

Hjemmeeksamen
Skoleeksamen
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Generell kompetanse
 Ha kompetanse i å drøfte ulike
globaliseringsproblemstillinger i lys av ulike
samfunnsvitenskapelige teorier, perspektiver og
begrepsapparat.
SO101S Det
norske samfunn
og de norske
sosiale
institusjoner

Studenter skal ha tilegnet seg det følgende læringsutbytte:
Kunnskap
 grunnlegende sosiologiske teorier om
samfunnsforhold og menneskelig samhandling
 grunnlegende institusjoner og kulturelle verdier i
velferds samfunn Norge
Ferdigheter
 evne til å analysere kulturs betydning for
menneskelig samhandling
 evne til elementær, problemorientert analyse av
sosiale relasjoner og problemer
Generell kompetanse
 kunne bearbeide og framstille ulike typer
informasjon skriftlig
 kunne arbeide med problemorienterte oppgaver

Forelesninger

Skriftlig skoleeksamen, 6
Timer (første gang 2011 vår).

SO122S
Utviklingsteori
og norsk
utviklingsmodell

Studenter skal ha tilegnet seg det følgende
Kunnskap
 sentrale temaer, teorier og problemstillinger i
forskning om utviklingsspørsmål
 sentrale temaer, teorier og problemstillinger i
forskning om Nord Europa
 økonomi, politikk og samfunnsforhold i Norge
Ferdigheter
 evne til å reflektere over global og nordisk
regional utvikling i 20 århundre
 evne til å anlegge et sosiologisk
helhetsperspektiv på praktiske og teoretiske
problemstillinger vedrørende utvikling
Generell kompetanse
 kunne presentere problemorienterte
årsaksforklaringer, anvende analyse og
gjennomføre reflekterte vurderinger
 kunne foreta selvstendige kildesøk i forbindelse
med informasjonsinnsamling til skriftlige
oppgaver

Undervisning i
klasserom og
seminarer

Skriftlig skoleeksamen, 6
Timer (første gang 2011 vår).
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PO106S
Norske politiske
styringssystemer
, institusjoner og
prosesser

Studenten vil få kunnskap om:
 Begreper, modeller og teorier i statsvitenskap
 Politiske beslutningsprosesser
 Det norske politiske systemet på sentralt så vel
som lokalt nivå
 Politiske partier i Norge
 Den nordiske og norske velferdsmodellen
 Politikk og politiske prosesser på lokalt nivå
 Om verdier og prinsipper som kjennetegner det
politiske systemet i Norge
 Om aktuelle utfordringer for det norske
velferdssystemet
 Omstridte problemstillinger i dagens Norge
Studenten vil lære ferdigheter som:
 Hvordan analysere politiske prosesser
 Hvordan delta i politiske beslutningsprosesser
 Vite hvordan verdier og prinsipper karakteriserer
det politiske systemet i Norge
 Hvordan det norske velferdssystemet takler
aktuelle problemstillinger
Generell kompetanse
 Få en bedre forståelse for hvordan det norske
politiske systemet fungerer.
 Kunne benytte begreper på en presis måte
 Få kunnskap og innsikt for å kunne delta i
offentlige diskusjoner på en tydelig måte

Undervisning "ansikt
til ansikt",
dagsekskursjoner til
aktuelle interessante
steder/institusjoner,
Individuelle
oppgaver og
gruppeoppgaver,
samt muntlige
presentasjoner.

Skriftlig skoleeksamen, 6
Timer (første gang 2011 vår).

ME123S
Innføring
samfunnsvitensk
apelig metode

Etter å ha fullført emnet og bestått eksamen skal
studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og
generelle kompetanse:

Leseemne. Det vil
ikke bli gitt noen
form for
undervisning.

Hjemmeeksamen - 11 til 12
sider, 1 Uke (første gang 2015
vår).

Kunnskap
- Ha oversikt over ulike samfunnsvitenskapelige metoder
- Kunne innholdet i ulike metodiske tilnærminger og
analysemåter
- Kunne redegjøre for sentrale metodebegreper
- Kunne forstå etiske utfordringer knyttet til ulike metoder
Ferdigheter
- Kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og
uttrykksformer
- Kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere
denne under veiledning
- Kunne vurdere etiske utfordringer knyttet til
samfunnsvitenskapelig forskningsaktivitet
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Kompetanse
- Kunne planlegge og gjennomføre en enkel
forskningsoppgave
- Være i stand til å lese samfunnsvitenskapelig
faglitteratur, samt presentasjoner av forskning i media med
en bedre evne til å forstå og kritisk vurdere de resultater
som presenteres
NOM2000
Bacheloroppgave i
nordområdestudier

Kunnskap:
 Formulere og definer et temaområde og en
problemstilling
 Bruke samfunnsvitenskapelig metode
 Ha kunnskap om forskningen innenfor feltet
 Identifisere de ulike teoriene og metodene som
er relevant for studien.

Nettbasert.

Bacheloroppgave - inntil 2
studenter - 1 student: 25 sider,
2 studenter: 30 sider (første
gang 2020 høst).

Ferdigheter:
 Kunne være i stand til å bruke teoretisk
kunnskap og relevante forskningsresultater fra
forskning.
 Anvende ny kunnskap
 Være i stand til å finne, vurdere og referere til
relevant forskning, og presentere denne på en
måte som er relevant for problemstillingen.
Kompetanse:
 Formidle teorier, tema, diskusjoner og løsninger
I skriftlig form.
 Være i stand til å utveksle profesjonelle
meninger og erfaringer med andre med
kompetanse i det tematiske området.
NOM2001
Politikk i arktis

Kunnskap
 Om Canadas, Danmarks, Finlands, Islands,
Norges, Russlands, Sveriges og USAs
nasjonale interesser, politiske prosesser og
politikk knyttet til Arktis.
 Om sentrale ikke-arktiske aktørers, inkludert EU
og Kinas, interesser og politikk relatert til den
arktiske regionen.
Ferdigheter

Nettbasert

10 videoforelesninger.

Samlet vurdering (første gang
2021 vår).





Obligatorisk arbeid 4 modulspørsmål,
teller 0/100 av
karakteren (første
gang 2021 vår).
Hjemmeeksamen individuell - 6 sider,
4 Dager. Teller

Arbeid med
bacheloroppgave.
Veiledning i henhold til
opplæringsavtale. Tema
for bacheloroppgaven må
registreres og godkjennes
av lærer med
utgangspunkt i en kort
prosjekbeskrivelse (1-2
sider) som også
inkluderer
problemstilling, teori,
metode og sammendrag
av materialet. Veileder vil
bidra med å finne relevant
tema. Oppgaven er en
individuell oppgave, og
skal bestå av maksimum
25 sider. Det er også
mulig at to studenter kan
samarbeide. Da er
maksimum sidetall 30.
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100/100 av
karakteren (første
gang 2021 vår).

Evne til å skille mellom nasjonale interesser,
policy og politiske prosesser knyttet til
nordområdene.
Evne til å forklare hovedforskjellene mellom de
ulike aktørenes nordområdepolitikk.

Generell kompetanse
 En utviklet evne til å reflektere rundt potensialet
for samarbeid og konflikt mellom ulike aktører
om naturressurser i den arktiske regionen.
PO216S
Sikkerhetspolitikk

Kunnskap
 Ha kunnskaper om sentrale problemstillinger
innenfor studier av sikkerhetspolitikk, herunder
det utvidede sikkerhetsbegrepet som ikke bare
omfatter statssikkerhet, men også
samfunnssikkerhet og menneskelig sikkerhet
 Kunne viktige utviklingstrekk i de institusjonene
som omkranser Norge, som EU og NATO
 Viktige utviklingstrekk i amerikansk og russisk
utenrikspolitikk
Ferdigheter
 Kunne forstå viktige sikkerhetspolitiske
problemstillinger som de viktigste årsakene til
krig og hva statene gjør for å kunne sikre seg
mot en for dem uønsket utvikling
Generell kompetanse.
 Få økte innsikter om viktige utviklingstrekk i
Arktisk og nordområdene, der både
miljømessige så vel som militære utviklingstrekk
dekkes

Samlinger

To samlinger a 2 dager pr
semester. I tillegg gis en
del støtte med
videorforelesninger og
Canvas

Hjemmeeksamen, 29 Timer
(første gang 2017 vår).
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

17/04288-13
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen/ Runi Hagen
Møtedato
28.11.2018

REAKKREDITERING 2018 - BACHELOR I HAVBRUKSDRIFT OG LEDELSE
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Bachelor i havbruksdrift og ledelse under forutsetning
av at punkt 2 og 3 følges opp.
2. Fakultetet må jobbe videre med å få på plass forpliktende praksisavtaler.
3. Det må jobbes med å dokumentere og heve den formelle utdanningsfaglige
kompetanse, som er en felles utfordring for hele Nord universitet.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29.
desember 2016), samt egen plan for reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29.
desember 2016).
I følge planen for reakkreditering i 2018 inngår Bachelor i Havbruksdrift og ledelse.
Nedenfor er studiemodell samt kort om overordnet bilde av programmene.
Tabell 1: Studiemodell Bachelor i havbruksdrift og ledelse, kull 2018.

Bachelor i havbruksdrift og ledelse ble etablert i 2007 og har senere gjennomgått en revisjon
våren 2018 med en del vesentlige endringer. Studiet skal gi studentene en tverrfaglig
kompetanse innen havbruksbiologi og økonomi og ledelse. Målet med programmet er å
utvikle faglig sterke kandidater innen havbruksdrift og ledelse med oppdatert og relevant
kompetanse som havbruksnæringen etterspør.
Studieprogrammet består av til sammen 19 emner, hvorav 18 er obligatoriske. I 6. semester
kan studentene velge mellom 10 stp matematikk/ Statistikk for biologer eller
bacheloroppgave på 10 studiepoeng.
Det er tilrettelagt for studentutveksling i 4. semester hvor obligatorisk praksis kan tas i en
havbruksbedrift utenlands.
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De sentrale delene av studieprogrammet er definert og utgjør til sammen 142,5 av 180
studiepoeng. Emnene som inngår i den sentrale delen av studieprogrammet er markert med
gult i oversiktstabellen over.
Studiet er et campusbasert heltidsstudium med ordinære forelesninger og tilbys i Bodø.

Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden og ny oversendelse
Fakultetet behandlet reakkrediteringssøknaden med tilhørende dokumentasjon i lokalt
utdanningsutvalg 18. juni 2018. Det er videre fattet dekanvedtak 18. juni 2018, saksnr
18/02431-1 som lyder slik:
Søknad om reakkreditering av Bachelor i havbruksdrift og ledelse godkjennes og
oversendes utdannings- og studieavdelingen for behandling i utdanningsutvalget
Nord universitet.
Ved gjennomgang av denne søknad til sentralt Utdanningsutvalg ble det avholdt møte med
fakultetet 4. oktober 2018, hvor det ble besluttet og sende søknaden i retur med mulighet
for forbedringer. Fakultetet har utarbeidet ny og oppdatert søknad og det er fattet nytt
dekanvedtak, saksnr 18/02431-3, som lyder slik:
Utbedret søknad om reakkreditering av Bachelor i Havbruksdrift og ledelse
godkjennes og oversendes utdanning- og studieavdelingen for behandling i
utdanningsutvalget Norduniversitet.
Oppdatert søknad og dokumentasjon er gjennomgått, og legges nå fram til utvalget.

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

Vurdering av kravene

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

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

OK

§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

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

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

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

OK
OK

Undervisning/læring/vurdering:
OK, tabell 2 i søknad samt
oversikt vedlegg 4
Aktiv rolle:
OK
OK

OK

OK, mulighet for obligatorisk
praksis i utlandet i 4. semester.
OK. Se kommentar

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

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

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

OK

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

OK

OK

OK

Kommentarer
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering
§ 2.2 Krav til studietilbudet
§ 2.2 (9) Det har vist seg svært utfordrende å få i stand forpliktende praksisavtaler med de
ulike havbruksbedriftene. Fakultetet har pr. i dag kun inngåtte intensjonsavtaler med de
ulike bedrifter. Fakultetet har allikevel god erfaring med praksisgjennomføring helt fra
oppstart i 2008 og det har aldri vært problemer med å skaffe nok praksisplasser. Den enkelte
praksisbedrift må godkjennes av emneansvarlig på forhånd før studenten går ut i praksis
herunder sikre at studenten får en ansvarlig kontaktperson i bedriften. I denne praksisen
deltar studenten aktivt i det daglige arbeidet i bedriften og herigjennom opparbeide seg
relevant erfaring fra havbruksnæringen og hvordan den daglige driften i den aktuelle
bedriften foregår. De må sette seg inn i bedriftens produksjon, interne prosedyrer og
internkontrollsystem. I løpet av praksisperioden skal studenten holde to internseminarer for
bedriften over selvvalgt fagtema. Hva gjelder den faglige veiledning samt vurdering så følges
dette opp fra emneansvarlig ved fakultetet.
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Som nevnt har fakultetet opplevd det vanskelig å få i stand mer forpliktende avtaler enn
intensjonsavtaler med de ulike bedriftene i næringen. Selv om erfaring fra gjennomføring av
praksis har vært god, så bør allikevel fakultetet fortsatt tilstrebe å få på plass bindende
avtaler med bedriftene, som kvalitetssikrer at studentene får de nødvendige tilganger i
bedriften og at de får den nødvendige oppfølging av kontaktperson.
§ 2.3 Krav til fagmiljøet
§ 2.3 (2) – utdanningsfaglig kompetanse: Dette er i NOKUT veiledningen definert som
UHpedagogikk og didaktikk, og inkluderer også kompetanse til å utnytte digital teknologi for
å fremme læring. Det forventes ikke at kravet om utdanningsfaglig kompetanse er innfridd
per dags dato. Dette er en institusjonell utfordring, og per reakkrediterings-tidspunktet vil
ikke et fravær av UHpedagogisk kompetanse avgjøre utfallet av saksbehandlingen. Det er
satt i gang flere prosesser ved Nord universitet innenfor området, blant annet plan for og
tilbud om kompetanseheving, slik at fagmiljøene kommer opp på et tilfredsstillende nivå for
UH-pedagogisk basiskompetanse. For øvrig anbefales FBA å følge de anbefalingene, som
kommer fra virksomhetsnivå hva gjelder dette kravet.

Vedlegg:
1. Dekanvedtak
2. Søknad om reakkreditering
3. Programbeskrivelse norsk
4. Programbeskrivelse engelsk
5. Emnebeskrivelser
6. Læringsutbyttebeskrivelser NKR – program
7. Oversikt over emner og læringsutbytte i program
8. Læringsutbytte i læringsaktiviteter, undervisningsmetoder og vurderingsordninger
9. Publikasjoner fra fagmiljøet ved FBA
10. Praksiskontrakter
11. CV-er fagmiljøet
12. Faggruppene ved FBA
13. Eksempel på vitnemål
14. Eksempel på diploma supplement
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Dekanvedtak FBA
Arkivreferanse:

18/02431-3

Saksbehandler

Trine Åsheim Bernhardsen

Dato

22.10.2018

Sak: Svar på tilbakemelding fra reakkrediteringsteamet ved Nord vedrørende søknad om
reakkreditering av Bachelor i havbruksdrift og ledelse

Vedtak:
Utbedret søknad om reakkreditering av Bachelor i havbruksdrift og ledelse godkjennes og oversendes
utdannings- og studieavdelingen for behandling i utdanningsutvalget Nord universitet.

Ketil Eiane
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Reakkreditering av eksisterende studieprogram er en del av Nord universitet sitt
kvalitetssikringssystem. (Re)akkreditering av et studieprogram innebærer at fakultetet
dokumenterer at det aktuelle programmet oppfyller Studietilsynsforskriften. Rektor vedtok i
desember 2016 retningslinjer for reakkreditering, og disse ble justert desember 2017 (rektorvedtak
17/01202-6). Rektor vedtar i tillegg egen plan for reakkreditering for hvert år (første runde
igangsatt 2017). I plan for reakkreditering 2018 inngår studieprogrammet Bachelor i havbruksdrift
og ledelse.
Søknad om reakkreditering for Bachelor i havbruksdrift og ledelse ble oversendt studieavdelingen
ved Nord universitet i slutten av juni 2018, og deretter gjennomgått av reakkrediteringsteamet ved
saksbehandlerne Alf Magne Jacobsen og Runi Hagen. Fakultetet mottok 4. oktober 2018
tilbakemelding fra saksbehandlerne om at søknaden hadde mangler, og fakultetet ble bedt om å
utbedre disse.
Dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur oversender med dette utbedret søknad om
reakkreditering av Bachelor i havbruksdrift og ledelse med vedlegg, og ber om at søknaden
behandles i Nords utdanningsutvalg og deretter fremmes for rektor.

Vedlegg: Søknad om reakkreditering - BA i havbruksdrift og ledelse_12.10.2018, Vedlegg 1a Programbeskrivelse BAHBL norsk 160518, Vedlegg 1b - Programbeskrivelse BAHBL engelsk 160518,
Vedlegg 1c - Emnebeskrivelser_norsk, Vedlegg 2 - NKR LUB og LUB BAHBL, Vedlegg 3 - Oversikt over
hvilke emner som oppfyller læringsutbytte på programnivå, Vedlegg 4 - Læringsutbytte i emner mot
LA, UF og VO, Vedlegg 4 - Læringsutbytte i emner mot læringsaktivitet, undervisningsmetoder og
vurderingsordning, Vedlegg 5 - Publikasjoner fagmiljøet ved FBA i perioden 2013-2018, Vedlegg 6 Praksiskontrakter FBA pr. mai 2018, Vedlegg 7 - CV-er fagmiljøet tilknyttet programmet, Vedlegg 8 Faggruppene ved FBA, Vedlegg 9a - Eksempel på vitnemål BAHBL - anonymisert, Vedlegg 9b Eksempel på diploma supplement - anonymisert
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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 Bachelor i havbruksdrift og ledelse
a.

Norsk

b.

Engelsk

c.

Emnebeskrivelser på norsk

2)

Tabell over deskriptorer i NKR vs. læringsutbytte i studieprogrammet

3)

Tabell over læringsutbytte på programnivå vs. læringsutbyttet i emner.

4)

Læringsutbytte i emner mot læringsaktivitet, undervisningsmetoder og vurderingsordning

5)

Publikasjonsliste 2014-2018

6)

Praksisavtaler inkludert internasjonale praksisavtaler

7)

CV-er fagmiljøet tilknyttet programmet

8)

Beskrivelser av faggruppene ved FBA

9)

Vitnemål for Bachelor i havbruksdrift og ledelse
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Overordnet om studietilbudet
FBA er et fakultet som har som mål å drive kunnskaps- og talentutvikling av høy kvalitet innenfor det
marine og terrestrisk-biologiske fagområdet. Fakultetet skal ha en stor faglig tyngde innenfor
biovitenskap, herunder akvakultur, genomikk, marin økologi, terrestrisk økologi, husdyrproduksjon
og naturforvaltning. En Bachelor i havbruksdrift og ledelse er dermed svært relevant for FBA sin
strategi, og bygger opp under satsingsområdene til fakultetet. Den passer også godt inn i
universitetets strategi, blant annet ved at vi skal være en kunnskapsleverandør for samfunnslivet
både regionalt og nasjonalt. Akvakultur er et område der det etterspørres mer kompetanse, og ikke
minst oppdatert kompetanse, da fagområdet er i stadig utvikling.
Bakgrunnen for reakkrediteringen: Nord universitet har vedtatt at alle studier skal gjennomgå
regelmessig reakkreditering. Bachelor i Havbruksdrift og ledelse ble etablert i 2007, og gjennomgikk
en revisjon våren 2018. Den nye studieplanene har en del vesentlige endringer, og
undervisningsutvalget ved FBA vedtok derfor at dette studieprogrammet skulle reakkrediteres i
2018.
Bachelor i havbruksdrift og ledelse gir studentene en tverrfaglige kompetanse innen havbruksbiologi,
økonomi og ledelse som er svært relevant for en jobb i havbruksnæringen. De lærer om biologisk og
bærekraftig sjømatproduksjon, oppdrettsteknologi, ulike miljøeffekter, fiskehelse, fiskevelferd,
havbruksøkonomi, kvalitetsledelse og HMS i havbruk. Dette kombinert praksisopphold i bedrift og
bacheloroppgave gir studentene en unik kompetanse som er meget relevant i havbruksnæringen
Studiet er et studium på heltid ved studiestedet i Bodø.
Målet med programmet er å utvikle faglig sterke kandidater innen havbruksdrift og ledelse med
oppdatert og relevant kompetanse som havbruksnæringen etterspør. Utdanningen skal gi fullførte
kandidater mulighet til å går inn i havbruksnæringens mangfoldige arbeidsliv på flere ulike nivå
avhengig av tidligere erfaring.
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§ 2-1 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.



I tillegg til nevnte forskrifter over, kommer Forskrift om opptak til høgere utdanning av
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. Søknaden er bygger
på NOKUTs mal og veiledning.
Opptakskravet til Bachelor i havbruksdrift og ledelse er generell studiekompetanse (GENS) eller
realkompetanse etter gjeldende regler. Opptaket gjøres via Samordna opptak (SO) med søknadsfrist
15. april. Som ved andre studier i SO, tas det opp likt antall studenter fra førstegangsvitnemål og
ordinær kvote. Dette er praksis for opptak til alle studier gjennom SO, og er ment å gi en rettferdig
fordeling og rangering av studieplassene blant søkerne. Realkompetansesøkere blir vurdert særskilt
fordi de har en annen bakgrunn enn søkere med generell studiekompetanse. Vår erfaring er at de har
ofte mer praktisk erfaring, men er kanskje ikke alltid like teoretisk sterke. De rangeringsregler som
gjelder for opptak av søkere med realkompetansebakgrunn er derfor spesifisert for å sikre at
realkompetanse veier opp for generell studiekompetanse. Rangeringsreglene for
realkompetansesøkere er beskrevet på websiden, og praktiseres av opptakskontoret:
For opptak på grunnlag av realkompetanse må du være minst 25 år og ha relevant kompetanse
som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene. I tillegg vektlegger vi søkerens
eget motivasjonsbrev.
Vær oppmerksom på at søkeren med realkompetanse konkurrerer med de øvrige søkerne om
studieplass. Det innebærer at selv om universitetet finner søkeren kvalifisert, er han/ hun ikke
garantert studieplass.
Krav til søkere med realkompetanse gjelder som spesifisert på Samordna opptak.
Opptak på grunnlag av realkompetanse til Bachelor i havbruksdrift og ledelse vurderes etter
følgende kriterier:
Utdanning fra videregående, herunder:
6

Commented [AMJ2]: Beskrivelse er grei med opptak av
ordinær kvote og førstegangsvitnemål fordelt med 50% på
hver. Også rangeringsregler for realkompetanse. Øvrige
rangeringsregler ivaretas gjennom SO, men kunne med
fordel vært mer beskrevet og begrunnet her til bruk for
opptakskontoret
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•

Bestått fagkombinasjon og karakterer.

•

Hvilke fag som mangler for å oppnå generell studiekompetanse.

I tillegg må du ha arbeidserfaring og/ eller fagbrev fra havbrukssektoren.

Vi viser også til Opptaksforskriftens kap. 7.
Studiet starter i august samme år og følger det ordinære akademiske studieåret og studiekalenderen
ved Nord universitet.

Commented [AMJ3]: Ordinært studieår ok

Studiet er ikke underlagt rammeplan eller beskyttet tittel.
(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging og
progresjon samt muligheter for studentutveksling.
Studieprogrammet har sin egen webside på domenet nord.no. Se vedlegg 1 a og b. Her vises blant
annet beskrivelse av studiet, læringsutbytte, muligheter for utveksling og studiemodellen. Vedlegg 1
inneholder også emnebeskrivelser på norsk. Emnebeskrivelser fins også på engelsk, men er tatt ut fra
søknadens dokumentasjon ettersom studiet og alle emner undervises på norsk.
Studiemodellen er vist i inngå som vist i Dette er emner som direkte knyttes til fagområdet
havbruksdrift og ledelse. Alle emner er obligatoriske, med unntak i 6. semester. Der velger
studentene enten matematikk/statistikk eller bacheloroppgave.
Tabell 1 under. Det som vi definerer som sentrale deler i studiet er markert i gult. Dette er emner
som direkte knyttes til fagområdet havbruksdrift og ledelse. Alle emner er obligatoriske, med unntak
i 6. semester. Der velger studentene enten matematikk/statistikk eller bacheloroppgave.
Tabell 1: Studiemodell Bachelor i havbruksdrift og ledelse, kull 2018.
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de sentrale deler av studiet og viser mulighet for
studentutveksling.
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Studentutveksling i dette studiet er tilrettelagt i 4.semester. Da kan studentene ta praksis i en
havbruksbedrift utenlands. Det ene emnet som går samme semester, MAR2037 Fiskevelferd, har
konsentrert undervisningstilbud i januar, slik at det er godt tilrettelagt for internasjonalisering i dette
semesteret.
Vi mener at programbeskrivelsen med tilhørende emnebeskrivelser tilfredsstiller kravet til
informasjon om studietilbudet.

8
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§ 2-2 Krav til studietilbudet
(Studietilsynsforskriften § 2-2)
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
Vedlegg 2 viser hvordan læringsutbyttet treffer NKRs deskriptorer på programnivå, og viser at
læringsutbyttet er i overensstemmelse med deskriptorene.
Læringsutbyttet til Bachelor i havbruksdrift og ledelse er:

Commented [AMJ5]: Beskrivelse av læringsutbyttet ok og
i samsvar med NKR sine deskriptorer.
Begrunnelse OK og oversikt over LUB mellom emne og
programnivå fremgår av vedlegg 3.

Kunnskaper
Kandidaten:





Har bred kunnskap om aktuelle og sentrale temaer og metoder i havbruksnæringen
Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor havbruk
Kan oppdatere sin kunnskap innenfor havbruks-biologi, -økonomi og –ledelse
Har kunnskap om akvakultur sin historie, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter
Kandidaten:





Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og
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
Kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer brukt i
havbruksnæringen

Kompetanse
Kandidaten:






Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til
havbruksnæringen
Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker
seg over tid, i tråd med etiske krav og retningslinjer for havbruksnæringen
Kan formidle sentralt fagstoff innen havbruksbiologi, teknologi og økonomi både
skriftlig, muntlig og på web
Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor
akvakultur og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser i havbruksnæringen

Læringsutbyttet har fire punkter under «kunnskap», fire under «ferdigheter» og fem under «generell
kompetanse. Disse samsvarer med deskriptorene på nivå 6, 1. syklus i Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk (NKR). 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 FBA, der det også sikres at retningslinjene følges.
I arbeidet med revidering av Bachelor i havbruksdrift og ledelse, 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
9
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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 er utformet etter NKRs
inndeling i 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 Bachelor i havbruksdrift og ledelse. En oversikt over sammenhengen mellom
læringsutbyttebeskrivelse på program og emnenivå er gitt i vedlegg 3.
Studiets læringsutbytte, slik det er definert for kull 2018, begrunnes med at det gir en kompetanse
som er både oppdatert til havbruksnæringa som kandidatene skal ut og jobbe i, men samtidig
teoretisk nok til å gi kandidatene en bred grunnleggende forståelse for biologi og økonomi.
Læringsutbyttet er valgt fordi det gir kandidatene tverrfaglig kompetanse innen relevante felt som er
viktig å kunne i havbruksnæringa. Eksempelvis gir havbruksrelaterte emner (sentrale deler) biologisk
kompetanse med havbruk som «case», økonomiske emner gir ferdigheter i eksempelvis å lese et
regnskap, forstå økonomiske beregninger i havbruk, og emnet «Ledelse» gir grunnleggende
forståelse for å være leder og bli ledet. Læringsutbyttet er valgt fordi det er nødvendig kompetanse
for at kandidatene skal være kvalifiserte for jobber i havbruksnæringa, samt øker sannsynligheten for
å få jobb og for at kandidatene gjør en god jobb i havbruksnæringa.
Dekkende navn
Navnet på studieprogrammet, Bachelor i havbruksdrift og ledelse (engelsk Bachelor in Aquaculture
Management) gjenspeiler det faktiske innholdet i programmet. Navnet gir, som riktig er,
assosiasjoner til at det er en bachelorgrad med fokus på drift og ledelse av havbruksbedrifter. Flere
av de sentrale delene i studiet har emnenavn der ord som «havbruk», «hav», «fisk», «biologi»,
«økonomi» og «ledelse» inngår. Dette er ord som vi også kan assosiere med at studiet har et
dekkende navn.

Commented [AMJ6]: Dekkende navn, fremgår av navn at
det er bachelorstudium og begrunnet hvordan studiets navn
dekker innholdet i studiet.

Det som i dag er Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord universitet har hatt akvakultur som
fagområdet helt tilbake til 90- tallet. Da kvalitetsreformen ble innført først på 200- tallet ble Bachelor
i havbruksdrift og ledelse etablert. Studiet har dermed lange tradisjoner, og er anerkjent i
næringslivet. At studiets navn fortsatt er aktuelt, begrunner dets eksistens, tidløshet og aktualitet.
Både fordi kandidater har fått jobb og gjør en god jobb fordi de har ønskede kvalifikasjoner, men
også fordi studiet over tid har akkumulert kandidater som i dag er i ulike posisjoner både vertikalt og
horisontalt i havbruksnæringa.
Vi anser derfor Bachelor i havbruksdrift og ledelse å være et dekkende navn for studieprogrammet.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/eller
arbeidsliv.
Vitenskapelig ansatte som er tilknyttet studiet er godt oppdatert innen sitt fagfelt. De formidler
denne oppdaterte kunnskapen til studentene gjennom sin undervisning og veiledning. Det vektlegges
at undervisningen er forskningsbasert, og dette er særdeles viktig i havbruksfag som er i hurtig
utvikling, og der det kontinuerlig genereres ny kunnskap. Dette kommer studentene til gode gjennom
at eksempler på oppdatert kunnskap gis i undervisningen. Gjennom nær kontakt med flere sentrale
havbruksbedrifter gjennom hele studiet, sikrer man at studentenes kunnskap er relevant for det
videre arbeidslivet. Fakultetet har blant annet forskningsprosjekt sammen med Norsk havbrukssenter
og GIFAS. Det som fagmiljøet lærer, erfarer og tar med seg av oppdatert kunnskap fra
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havbrukslokasjonene, tas inn i arbeidet med studiet – både i selve undervisningen, men også i
arbeidet med utvikling av emneinnholdet og pensum.
Kandidater vil være godt kvalifisert for stillinger på ulike nivå i havbruksnæringen. De vil kunne
arbeide som driftsledere og driftstekniker på ulike produksjonsanlegg, i tillegg ulike stillinger innen
for eksempel forvaltning og fôrindustri. De har også relevant kompetanse i forhold til en rekke andre
bedrifter som leverer produkter og tjenester til havbruksnæringen.
I tillegg til å være relevant for arbeidslivet, vil kandidatene etter en fullført Bachelor i havbruksdrift
og ledelse kunne kvalifisere til Master i biovitenskap ved Nord universitet. Kandidater vil deretter
kunne kvalifisere til PhD i akvatisk biovitenskap, og/ eller doktorgradsløp innen biovitenskap ved
andre institusjoner i Norge eller utlandet. Forrige eksternt panel for det aktuelle studieprogrammet
ble holdt i 2015.
FBA gjennomfører jevnlige evalueringer av relevansen og kvaliteten sine studietilbud gjennom
ordningen «Eksternt panel». Her møtes representanter fra arbeidsliv, andre UH-institusjoner og
ansatte ved FBA for å diskutere innhold i studiet. Eksternt panel er en del av kvalitetssystemet ved
Nord. Det foregår ved at et panel sammensatt av relevante representanter (næringsliv, studenter,
fagpersoner, praktikere) etter hva som er hensiktsmessig for det enkelte studium. Gjennom møter
blir studieplanen og studiet som helhet vurdert av panelet. Arbeidet resulterer i en rapport, som
studieprogramansvarlig og fakultetet benytter i utviklingen av studiet.
FBA har en langtidsplan på gjennomføring av eksternt panel, der alle studiene i porteføljen går på
omgang. Målsetningen er at minst ett studium skal eksternt panelvurderes hvert år. Dette er
hyppigere enn hva kvalitetssystemet ved Nord krever. Vi ser at eksterne panelvurderinger har gitt
verdifull tilbakemelding som er ivaretatt gjennom revideringen av studieplanen.
Rekrutteringsgrunnlaget og samfunnets behov for den aktuelle kompetansen
Det marine miljøet har et stort, underutnyttet potensial for produksjon og utnyttelse av bioressurser.
Samtidig er det en økende etterspørsel etter marine biobaserte produkter, inkludert mat, for å støtte
en raskt voksende verdens befolkning. Den sentrale rollen til havet og marine økosystemer ved å
absorbere CO2 og frigjørende O2 gjør videre utvikling av bærekraftige modeller til en prioritert
oppgave.
Foreløpig kommer bare ca. 4% av verdens matressurser fra havet, til tross for at marine proteiner
kan produseres mer effektivt og på mer bærekraftig måte, gjennom fiske og akvakultur, enn
proteiner fra landbruk. Videre er sjømat næringsrik og sunn, en rik kilde i høyverdige proteiner, n-3fettsyrer, vitamin D, jod, selen og antioksidanter. Dette er anerkjent både av EU og FAO, og
oppmuntrer til videreutvikling av denne sektoren. For Norge, men også mange andre land som
Skottland og Chile, har akvakultur vokst fram som ekstremt viktige næringer. Norsk sjømat er, etter
olje/gass, Norges viktigste eksportnæring.
Som følge av økt miljøfokus og resesjon i oljeøkonomien, har fokuset på det potensialet for
verdiskapning i havet økt voldsomt. Havbruk er på alvor satt på dagsorden og blitt «stueren» i
samfunnet generelt, hos statsminister, Oslo Børs og Dagens næringsliv. Dette fokuset har ført til
økende søkertall til studiet. Tabellen under sier sitt om denne utviklingen. Fra 15 studenter i 2011 til
11
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48 i 2017. Og fra 21 førsteprioritetssøkere i 2011 til 140 i 2017. For 2018 er etterspørselstrykket enda
høyere.

Havbruksnæringen er relativt ny næring, og det er ventet at behovet for kvalifisert arbeidskraft vil
være økende eller stabilt. Havbruksnæringens til nå uløste utfordringer knyttet til rømming og lus
forventer vi vil bidra til å holde etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft oppe.
(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 Bachelor i havbruksdrift og ledelse vil gjennom hele studieløpet ha ukentlige
organiserte læringsaktiviteter. Det vil være læringsaktiviteter som forelesninger, laboratorieøvelser,
praksisaktiviteter, samlinger i læringsgrupper, presentasjoner og bedriftsbesøk. Normalt beregnes
ca. 60 timer organisert undervisning på ett 10 studiepoengs emne. Også emnene på Bachelor i
havbruksdrift og ledelse legger opp til dette som norm i timetallet for organisert undervisning. 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:




Organiserte læringsaktiviteter: 180 timer
Selvstudium: 450 timer
Eksamensforberedelser: 200 timer

I 6. semester skriver studentene bacheloroppgave. I dette semesteret går det naturlig mer tid til
selvstendig arbeid, og noe mindre til organiserte læringsaktiviteter og eksamensforberedelser.
Totalt gir dette et arbeidsomfang på ca. 830 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.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.
Studietilbudets innhold og oppbygging
Vedlegg 1 og Tabell 1 gir en komplett programbeskrivelse av studiet. Bachelor i havbruksdrift og
ledelse er bygd opp med en naturlig progresjon innenfor de ulike fagområdene. Alle emner er
12
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obligatoriske, med unntak av siste semester, der studentene velger enten matematikk/statistikk eller
bacheloroppgave. Hvert semester bygger videre på kunnskaper tilegnet i foregående semester, slik at
studentene får en naturlig progresjon i læringskurven. Læringsutbyttet i studiet mot læringsutbyttet i
obligatoriske emner er illustrert i tabellen under.
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AK224F Bacheloroppgave i
havbruksdrift og ledelse

MET3221 Anvendt metode

MA116F Matematikk og statistikk for
biologer

+

MAR2039 Kvalitetsledelse og HMS i
havbruk

+

OR235F Ledelse

+

MAR2038 Økonomisk styring i
havbruk (1 og 2)

+

MAR2040 Praksis i havbruksdrift og
ledelse

+

Mar2037 Produksjon av marin fisk

Mar2036 Fiskevelferd

+

Ak225F Havbruksforvaltning

MAR2034 Cellebiologi

+

ECO1002 Bedriftsøkonomisk analyse
med programvare

MAR2033 Fiskehelse

+

MAR2035 Fiskeernæring og
produktkvalitet

MAR2032 Produksjon av laksefisk

KJ105F Laboratoriesikkerhet

FIL1001 Ex.ohil.

Mar2030 Vannkjemi og
vannbehandlings i akvakultur

Mar 2031 Fiskebiologi

Læringsutbytte i studiet mot læringsutbytte
i obligatoriske emner Bachelor i
havbruksdrift og leiing, kull 2018

MAT2030 Basiskurs i matematikk

69/18 Reakkreditering 2018 - Bachelor i havbruksdrift og ledelse - 17/04288-13 Reakkreditering 2018 - Bachelor i havbruksdrift og ledelse : 18-02431-3 Søknad om reakkreditering - BA i havbruksdrift og ledelse_12.10 481315_1_0

Nr. Kunnskap – Kandidaten:
1

Har bred kunnskap om aktuelle og
sentrale temaer og metoder i
havbruksnæringen

+

+

+

2

Kjenner til forsknings- og
utviklingsarbeid innenfor havbruk

+

+

3

Kan oppdatere sin kunnskap innenfor
havbruks-biologi, -økonomi og –
ledelse

+

+

4

Har kunnskap om akvakultur sin
historie, egenart og plass i samfunnet

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Nr. Ferdigheter – Kandidaten:
5

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

+

+

+

+

+

+

+

+
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6

Kan reflektere over egen faglig
utøvelse og justere denne under
veiledning

+

+

+

7

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

+

+

+

8

Kan beherske relevante faglige
verktøy, teknikker og uttrykksformer
brukt i havbruksnæringen

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Nr. Generell kompetanse – Kandidaten:
9

Har innsikt i relevante fag- og
+
yrkesetiske problemstillinger knyttet til
havbruksnæringen

+

+

10 Kan planlegge og gjennomføre varierte
arbeidsoppgaver og prosjekter som
strekker seg over tid, i tråd med etiske
krav
og
retningslinjer
for
havbruksnæringen

+

+

11 Kan formidle sentralt fagstoff innen
+
havbruksbiologi, teknologi og økonomi
både skriftlig, muntlig og på web

+

+

13 Kjenner til nytenkning og
innovasjonsprosesser i
havbruksnæringen

+

+

+

+

Kan utveksle synspunkter og erfaringer +
12 med andre med bakgrunn innenfor
akvakultur og gjennom dette bidra til
utvikling av god praksis

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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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 emnene MAR2030 Vannkjemi og vannbehandling i akvakultur, MAR 2031 Fiskebiologi og
MAT 2030 Basiskurs i matematikk i tillegg til FIL1001 Ex. Phil. I disse emnene vil studentene lære
basis biologi, kjemi og matematikk, i tillegg til anvendt kunnskap om fiskens biologi, vannkjemi og
regnemetoder som vekstberegning og biomassetetthet. Gjennom emnet FIL1001 Ex. Phil vil
studentene bli trenet i kritisk refleksjon over dagsaktuelle utfordringer i lys av filosofisk kunnskap og
forståelse.
I andre semester går man dypere inn i detaljene i biologien i emnet MAR2034 Cellebiologi. Samtidig
benyttes denne og forrige semesters kunnskap inn i de anvendte emnene MAR2033 Fiskehelse og
MAR2032 Produksjon av laksefisk.
Emnene i tredje semester bygger på alle emner fra første studieår. Emnet MAR2035 Fiskeernæring
og produktkvalitet bygger spesielt på Fiskebiologi, cellebiologi og produksjon av laksefisk. Emnet
AK225F Havbruksforvaltning bygger på kunnskapene som studentene har med seg fra Produksjon av
laksefisk og vannkjemi. Emnet ECO1002 Bedriftsøkonomisk analyse gir studentene en innføring i
sentrale bedriftsøkonomiske begreper, modeller og sammenhenger og forutsetter matematikkkunnskaper som studentene har med seg fra første studieår.
I fjerde semester gjennomføres emnet MAR2036 Fiskevelferd som et intensivt emne i januar. Dette
emnet gir studentene en forståelse om hvordan en benytte operative velferdsindikatorer i ulike
oppdrettsprosedyrer og –systemer. Dette er særdeles viktig da studentene skal ut i praksis resten av
semesteret (MAR2040 Praksis i havbruksdrift og ledelse). Gjennom praksisoppholdet i en
havbruksbedrift vil studenten få erfaring fra det daglige arbeidet i bedriften, og må også sette seg inn
i praksisbedriftens produksjon, interne prosedyrer og internkontrollsystem. Dette er viktig kunnskap
som også skal benyttes i emner på tredje studieår.
Femte semester inneholder emnet MAR 2037 Produksjon av marin fisk, som bygger på emnene
Vannkjemi, Fiskebiologi og Fiskeernæring. Emnet MAR2038 Økonomisk styring i havbruk bygger på
emnet bedriftsøkonomisk analyse samt produksjon av laksefisk, og gir studentene viktig kunnskap
om hvordan havbruksbedrifters økonomi kan styres på god måte gjennom utarbeidelse av relevante
produksjonsplaner og budsjetteringsmodeller. Emnet OR235F Ledelse gir studentene en innføring i et
bredt utvalg av teorier om ledelse, organisasjon og personalpolitikk som gir studentene et bredt
faglig grunnlag for å forstå lederrollen og kunne utøve ledelse i små- og mellomstore organisasjoner,
i tråd med god praksis. I femte semester tilbys også emnet MET3221 Anvendt metode, som gir en
oversikt over framgangsmåter for innsamling og analyse av data for å belyse en problemstilling.
Studentene blir i dette emnet forberedt på prosessen det er å skrive en bacheloroppgave.
I siste semester ligger emnet MAR2039 Kvalitetsledelse og HMS i havbruk. Emnet skal gi studentene
forståelse for prinsipper og systemer for moderne kvalitetsledelse, kvalitetsforbedring, kundebehov,
samt oppbygging av effektive kvalitetssystemer. I tillegg gir emnet spesifikk kunnskap om systematisk
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid for alle som arbeider i havbruksnæringen. I dette emnet vil
studentene benytte kunnskap ervervet gjennom praksisoppholdet i havbruksbedrift i fjerde
semester. Det siste emnet i studieplanen er AK224F Bacheloroppgave i havbruksdrift og ledelse. Her
skal studentene fordype seg i et selvvalgt tema, og skrive en reflektert og vitenskapelig oppgave med
god kildebruk under veiledning fra vitenskapelig ansatte ved fakultet.
Grunnlaget for at studentene oppnår læringsutbyttet, er ivaretatt i prosessen med utarbeidelsen av
læringsutbyttet. Etter at omtrentlig studiemodell ble satt, ble alle emnebeskrivelsene utarbeidet, og
nødvendige korreksjoner i modellen foretatt. Læringsutbyttet på programnivå ble utarbeidet
16
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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. Se vedlegg 2 for en oversikt over hvordan læringsutbyttet
på programnivå er i varetatt i emnene i programmet.
Infrastruktur
Infrastruktur og nødvendige støttefunksjoner for at studentene skal oppnå læringsutbyttet er godt
ivaretatt. Studentene har tilgang til universitetets bibliotekstjenester, som har betydelig litteratur
innenfor både kjemi, biologi, akvakultur og økonomi og ledelsesfag. Biblioteket har også aktuelle
tidsskrifter. Alle studentene kan låne fra biblioteket, som også gir tilgang til ulike databaser.
Biblioteket tilbyr jevnlig omvisning og opplæring av ulik art. De har kurs i referanseverktøyet Endnote
og dababasesøk. Dette er relevante ferdigheter i arbeidet med oppgaver, ikke minst
bacheloroppgaven. Disse kursene er gratis og åpent for studentene. I biblioteket finner studentene
arbeidsplasser hvor de kan jobbe alene, eller i grupper, både med og uten PC-er. I tilknytning til
biblioteket, men også andre deler av studiestedet har grupperom som studentene selv kan booke.
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. Private PC-er kan
brukes opp mot universitetets trådløse nettverk (Eduroam). Studentenes studentkort kan benyttes
ved kopiering/utskrift. På alle studiesteder finnes multifunksjonsmaskiner for utskrift, kopiering og
skanning. Studiestedet har også egne PC- laber.

Bilde fra PC- lab. Foto: Ioannis Vatsos.

Universitetets nettside, www.nord.no, er en viktig informasjonsportal for studentene. Her er blant
annet veiledninger til StudentWeb, Canvas, innlogging til systeminnganger, studieplaner med
pensumlitteratur, lover, reglement og forskrifter, og informasjon om timeplaner. I tillegg har
studentene StudentWeb, der de finner informasjon om eksamensdatoer, hvilke emner som ligger i
utdanningsplanen og ikke minst muligheten til å melde seg opp i emner.
17
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Alle emner har egne elektroniske læringsplattformer i Canvas. Her blir det lagt ut fagstoff,
framdriftsplan, forelesningsinformasjon, praksishåndbok ol. til studentene slik at alle til enhver tid
kan holde seg oppdatert.
Laboratorier
Bachelor i havbruksdrift og ledelse er et studieprogram som i all hovedsak består av forelesninger og
egenarbeid, men utløser også spesielle behov for laboratorielokaler og annen mer krevende
infrastruktur. På campus har universitetet flere laboratorier som er godt utstyrt og vel egnet til kjemi
og biologiundervisning. Bachelorstudentene i havbruksdrift og ledelse vil også ha en del av
undervisningen på forskningsstasjonene i Mørkvedbukta. Der har man undervisningsrom og
grupperom som studentene kan benytte. De vil også følge aktuelle forskningsprosjekter og lære seg
håndtering av de ulike fiskeartene som holdes i Mørkvedbukta. Der er også meget aktuell
infrastruktur som for eksempel resirkuleringsanlegg for ferskvann. Dette vil bli benyttet som
undervisningsplattform i emnet vannkjemi og vannbehandling i akvakulturanlegg.

Bilde fra ett av undervisningslaboratoriene; rom 1471. Foto Ioannis Vatsos.
Vi mener derfor at tilgjengelig infrastruktur er tilfredsstillende for at studentene kan gjennomføre sitt
studieløp. Den er også dimensjonert for studentgruppen, da Bodø er det største studiestedet 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 Bachelor i havbruksdrift og ledelse tilbyr varierte undervisnings- og læringsformer
som forelesninger, gruppearbeid, obligatoriske innleveringer og casearbeid med analyse. Det vil bli
vektlagt å bruke studentaktive læringsformer fra første semester, og studentene vil bli organisert inn
i læringsgrupper fra studiestart. Studiet har også et samarbeid med senter for fremragende
undervisning (SFU) ENGAGE ved Nord universitet. SFU’et vil samarbeide med studiumsansvarlig
knyttet til ulike læringsaktiviteter gjennom studiet. Dette samarbeidet vil særlig ha fokus på å øke
entreprenørskaps,- og innovasjons-kompetansen til studentene. Vedlegg 4 «Læringsutbytte i emner
mot læringsaktivitet, undervisningsmetoder og vurderingsordning», viser en oversikt over alle
emnene, læringsutbyttet, lærings- og undervisningsform og begrunnelse for valgene som er tatt.
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Tabell 2 gir en forenklet framstilling over alle vurderingsformene i programmet. Vi har vektlagt
varierte vurderingsformer, og at vurderingsformene skal være tilpasset emnets egenart. I tabellen er
det også gitt en begrunnelse for valget av læringsform, undervisningsaktiviteter og vurderingsform
for at studentene skal oppnå læringsutbyttet i studiet.
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Tabell 2: Oversikt over vurderingsformer på Bachelor i havbruksdrift og ledelse
Emne

Vurderingsform

Begrunnelser for valgt vurderingsform for å oppnå læringsutbyttet

MAR2031
Fiskebiologi

Sammensatt vurdering (første gang 2018 høst).

I dette emnet vektlegges det en introduksjon til akademiske arbeidsmåter.
Studentene kan få opplæring i hvordan de selv finner faglitteratur, og hvordan
de kan bedrive kildekritikk og kilde-referering på en riktig måte. De skal øves i
framstilling av fagstoff både muntlig og skriftlig. Studenten skal også få øvelse i å
være på laboratorier, og handtere levende fisk, samt gjennomføre prøvetaking
av fisk. Deltagelse i læringsgrupper vil være viktig for å få gjennomført disse ulike
læringsaktivitetene. Studentene blir testet i muntlig formidling som
vurderingsform.





MAR2030
Vannkjemi og
vannbehandling i
akvakultur

Muntlig eksamen, teller 100/100 av karakteren (første gang 2018
høst).
Obligatorisk deltagelse i læringsgrupper, teller 0/100 av karakteren
(første gang 2018 høst).
Mappe - 2 muntlige presentasjoner, 2 laboratorierapporter – 3 av 4 må
være bestått, teller 0/100 av karakteren (første gang 2018 høst).

Obligatorisk deltagelse (OD) i læringsgrupper.
Mappe (MA): 6 elementer der 5 av elementene må være bestått for at mappa
skal være bestått. Følgende elementer inngår i mappa:



2 multiple Choice
4 Laboratorierapporter fra eget arbeid eller demonstrasjoner på lab

I dette emnet vektlegges det en introduksjon til kjemiske arbeidsmåter.
Studentene kan få opplæring i hvordan de utfører kjemiske øvelser, og hva som
er den teoretiske bakgrunnen. Studenten skal også få øvelse i å være på
laboratorier, skrive labrapporter, samt framstille sin kunnskap skriftlig.
Deltagelse i læringsgrupper vil være viktig for å få gjennomført disse ulike
læringsaktivitetene. Studentene blir testet i skriftlig formidlingsevne som
vurderingsform, punktlighet i form av oppmøte på obligatoriske labøvelser, samt
mappevurderinger av labrapporter.

Skriftlig eksamen
FIL1001 Ex. Phil

Oppgave (første gang 2018 høst).

Gjennom de ulike læringsaktiviteter som forelesninger, dialoger og film blir
studenten utfordret til å kritisk reflektere over egne erfaringer i lys av filosofisk
kunnskap. Eksamensformen er en oppgave, der studentene blir testet i ulike
aktuelle problemstillinger knyttet til filosofiens plass i dagens samfunn.

MAT2032 Basiskurs i
matematikk

Mappe bestående av 7 innleveringer. Bestått/ikke bestått.

I dette emnet følger studentene et web-opplegg med nettforelesninger og
øvinger. I tillegg organiseres læringsgrupper der regneøvelser på relevante
datasett veiledes og gjennomgås. Dette ansees som meget relevant og
vurderingsformen er også tilpasset emnets særegenhet.

KJ105F
Laboratoriesikkerhet
MAR2032
Produksjon av
laksefisk

Obligatorisk deltakelse - laboratoriesikkerhet, 4 Timer

Studentene deltar aktivt i laboratoriearbeid, og gjennom obligatorisk deltagelse
sikrer men at studenten får praktisk erfaring.
I dette emnet blir oppdatert kunnskap formidlet til studentene gjennom
forelesninger. Dagsaktuelle temaer diskuteres i grupper. Havbruksbedrifter blir
besøkt slik at man sikrer aktuell og oppdatert bransjekunnskap hos studentene.
Gjennom vurderingsformen oppgave og muntlig testes studentene både i
muntlig presentasjon og i faglig fordypning.

Mappe, bestått/ikke bestått.
Studentene får to oppgaver som skal besvares i form av en PowerPoint med
utdypende forklaringer i «speakers note».

Oppgave, bokstavkarakter 40 %

Muntlig, bokstavkarakter 60 %
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MAR2033 Fiskehelse

Sammensatt vurdering: Oppgave, 0/100; bestått/ikke bestått.
Muntlig eksamen, teller 100/100 av karakteren.

Oppdatert og aktuell kunnskap blir formidlet til studentene gjennom
forelesninger. Kunnskapen skal bearbeides gjennom at studentene skal levere en
oppgave. Emnet har også en praktisk kurs i patologi som må beståes. Gjennom
muntlig eksamen blir også muntlig formidlingsevne og fagkunnskap testet.

MAR2034
Cellebiologi

Mappe (MA)

Oppdatert og aktuell kunnskap blir formidlet til studentene gjennom
forelesninger. I tillegg deltar studentene i praktiske laboratorieøvelser sli at
dybdekunnskapen økes og bearbeides. Studentene øves i å skrive rapporter fra
eget arbeid. Fagkunnskapen testes gjennom skriftlig skoleeksamen og
mappeinnleveringer.
Oppdatert og aktuell kunnskap blir formidlet til studentene gjennom
forelesninger og ulike e-læringsverktøy. Praktisk kunnskap og ferdighetstrening
gjennom laboratorieøvelser. Bearbeiding av kunnskap gjennom oppgaveseminarer og bedriftsbesøk.
Oppdater og aktuell kunnskap blir formidlet til studentene gjennom
forelesninger. Ferdighetstrening gjennom ukentlige øvinger der studentene
benytter aktuell programvare til ulike analyser. Ferdighetene testes gjennom
obligatorisk arbeid, og kunnskapen testes gjennom skriftlig skoleeksamen.

Skriftlig skoleeksamen bokstavkarakterer A-F.

MAR2035
Fiskeernæring og
produktkvalitet

•
•


Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer. Teller 60/100 av karakteren.
Obligatorisk deltagelse på lab øvelser (2/2) og oppgaveseminar (2/4).
2 multiple Choice teller tilsammen 40/100 av karakter.

ECO1002
Bedriftsøkonomisk
analyse med
programvare

Skriftlig skoleeksamen, 5 Timer (første gang 2018 høst).

AK225F
Havbruksforvaltning

Sammensatt vurdering (første gang 2018 vår).

• Obligatorisk arbeid, teller 0/100 av karakteren (første gang 2018 høst).

• Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer. Teller 60/100 av karakteren (første gang 2018
vår).

Oppdater og aktuell kunnskap blir formidlet til studentene gjennom
forelesninger. Studentene lærer seg å bruke og orientere seg i aktuelt lovverk
gjennom obligatorisk opppgaveskriving. Aktuelle tema debatteres i seminarer.
Kunnskapsvurdering gjennom Multiple Choice og skriftlig skoleeksamen.

• Mappeevaluering, teller 40/100 av karakteren (første gang 2018 vår).
MAR2036
Fiskevelferd

Sammensatt vurdering:
• Multiple Choice, 30/100.

Oppdater og aktuell kunnskap blir formidlet til studentene gjennom
forelesninger med diskusjoner. Kunnskapsvurdering gjennom multiple Choice og
muntlig eksaminering.

• Muntlig eksamen, teller 70/100 av karakteren.
Karakter A-F.
Eksamen avvikles i begynnelsen av februar før studentene går ut i praksis.
MAR2040 Praksis i
havbruksdrift og
ledelse

Sammensatt vurdering (første gang 2018 høst).
• Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer. Teller 60/100 av karakteren (første gang 2018
høst).

Studenten deltar i det daglige arbeidet i bedriften, og vil på den måten
opparbeide seg relevant erfaring fra havbruksnæringen. Studentene må
reflektere over egen praksis, og presentere dette på et erfaringsseminar i
begynnelsen juni. Gjennom dette opplegget sikrer man at studenten får erfaring
fra driftssiden av en oppdrettsbedrift. Praksisen må godkjennes fra bedriften sin
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MAR2037
Produksjon av marin
fisk
MET3221 Anvendt
metode

• Oppgave, teller 40/100 av karakteren (første gang 2018 høst).

side. Refleksjon og dybdelæring forsterkes ved obligatorisk deltagelse på
erfaringsseminar i juni

Sammensatt vurdering (første gang 2018 høst).
• Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer. Teller 60/100 av karakteren (første gang 2018
høst).
• Oppgave, teller 40/100 av karakteren (første gang 2018 høst).
• Skriftlig eksamen, 3 Timer (første gang 2017 høst).

Oppdatert og aktuell kunnskap blir formidlet til studentene gjennom
forelesninger med diskusjoner. Kunnskapen blir bearbeidet og studentene har
faglig fordypning gjennom oppgave. Kunnskapsvurdering gjennom skriftlig
skoleeksamen.
Oppdatert og aktuell kunnskap blir formidlet til studentene gjennom
forelesninger med diskusjoner. Studenten skal selv arbeide med verktøy for
dataanalyse, og trenes i kritisk metodevalg og kildebruk samt korrekt referering
av kilder. Kunnskap blir testet gjennom skriftlig skoleeksamen, og ferdigheter
gjennom oppgaveskriving.

• En innlevering godkjent før eksamen, teller 0/100 av karakteren (første gang
2017 høst).

OR235F Ledelse

MAR2038
Økonomisk styring i
havbruk

Oppdatert og aktuell kunnskap blir formidlet til studentene gjennom
forelesninger med diskusjoner. Kunnskapen blir bearbeidet og studentene har
faglig fordypning med praktiske eksempler gjennom case. Kunnskapsvurdering
gjennom skriftlig skoleeksamen.
Sammensatt vurdering bestående av skriftlig skoleeksamener, mappe og
obligatorisk deltakelse:
• Skriftlig skoleeksamener: En deleksamen i slutten av januar (2 t) som teller
20/100 av karakteren, og endelig slutteksamen i juni (4 t) som teller 40/100.
• Mappe som teller 40/100 av karakteren.

Oppdatert og aktuell kunnskap blir formidlet til studentene gjennom
forelesninger med diskusjoner. Kunnskapen blir bearbeidet og studentene har
faglig fordypning gjennom seminarer spesielt knyttet til næringsspesifikke
produksjonsplanleggings- og budsjetteringsmodeller. Gjennom oppgaver kan
studenten selv gjennomføre ulike kalkyler og beregninger, samt gjennomføre
vurderinger. Kunnskapsvurdering gjennom to skriftlige skoleeksamener. Muntlig
gruppepresentasjon av oppgave tester også formidlingsevnen.

• Obligatorisk deltakelse teller 0/100 (godkjent/ikke godkjent): (1) Seminar over
2 dager knyttet til næringsspesifikke produksjonsplanleggings- og
budsjetteringsmodeller og (2) muntlig presentasjon av mappe), alle
medlemmene i gruppen må delta. (1) og (2) må være godkjent for å få karakter.
MAR2039
Kvalitetsledelse og
HMS i havbruk

MA145F
Matematikk/
statistikk for
biologer

• Mappe (MA) bestående av 1 individuell skriftlig oppgave med
studentmedveiledning, og en gruppeoppgave med muntlig presentasjon.
Mappen vurderes bestått/ ikke bestått.
• Sammensatt vurdering (SV) bestående av individuell multiple Choice og en
gruppeoppgave med muntlig eksaminasjon. Vurderes bestått/ ikke bestått.
Skriftlig skoleeksamen, 6 Timer (første gang 2011 vår).

Oppdatert og aktuell kunnskap blir formidlet til studentene gjennom
forelesninger med diskusjoner. Kunnskapen blir bearbeidet og studentene har
faglig fordypning gjennom oppgaver med studentveiledning.
Kunnskapsvurdering gjennom skriftlig skoleeksamen og Multiple Choice. Muntlig
gruppepresentasjon tester også formidlingsevnen.
Oppdatert og aktuell kunnskap blir formidlet til studentene gjennom
forelesninger med diskusjoner. Kunnskapen blir bearbeidet og studentene har
faglig fordypning gjennom øvelsesgrupper med individuelle
innleveringsoppgaver. Kunnskapsvurdering gjennomskriftlig skoleeksamen.
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AK224F
Bacheloroppgave i
havbruksdrift og
ledelse

Bacheloroppgave (første gang 2015 vår).

Gjennom et selvstendig arbeid trenes studentene i litteraturinnhenting,
hypotesetesting og oppgaveskriving under faglig veiledning. Bacheloroppgaven
vurderes og karaktersettes av intern medsensor og ekstern sensor.
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Studentene inviteres til å ta en mer aktiv rolle i læringsprosessen gjennom obligatorisk deltakelse på
laboratoriearbeid, oppgaveløsning med hjelp fra studentassistenter og innlevering av skriftlige
arbeider slik som laboratorierapporter. Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid som krever aktiv
innsats fra den enkelte student. I tillegg holdes seminarer der ulike fagtekster diskuteres i plenum, og
flere emner har gruppearbeid.
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
På dette studiet møter studentene forskning og faglig utviklingsarbeid fra første studiedag.
Havbruksnæringen er en næring i hurtig utvikling, og det er et tett samarbeid mellom næring og
forskning. Det produseres hele tiden ny kunnskap, som studentene blir kjent med gjennom de ulike
emnene i studiet. Mye av pensumlitteraturen på Bachelor i havbruksdrift og ledelse er ny
forskningslitteratur, både norsk og internasjonalt. Lærebøker innenfor dette fagfeltet blir fort
utdatert, og må derfor kompletteres med vitenskapelige artikler og forskingsrapporter. Alle
vitenskapelig ansatte ved FBA som er involvert i studiet driver med forskning som er aktuell og viktig,
og som blir direkte formidlet til studentene gjennom ulike læringsaktiviteter i emnene. De
vitenskapelig ansatte deltar i nasjonale og internasjonale nettverk, besøker forskningskonferanser og
bidrar jevnlig til utvikling av studieprogrammets faglige innhold.
Eksempler på prosjekter med resultater som formidles direkte til studentene:





Fishwell 2015-2016: operative velferdsindikatorer for Atlantisk laks. 1.amanuensis Martin
Iversen er involvert i dette prosjektet. Prosjektet har publisert boka: Velferdsindikatorer for
oppdrettslaks som brukes som pensum i studiet.
Optimalisert bruk av rognkjeks i bekjempelse av lakselus i lakseoppdrett. Torstein
Kristensen er involvert i dette prosjektet.
Effekt av lukket merd på laksens vekst og kvalitet: Marit Bjørnevik er involvert i dette
prosjektet
Bruk av mikroalger i fiskefor: Mette Sørensen er involvert i dette prosjektet.

Studentene ved Havbruksdrift og ledelse får gjennom undervisning i ulike emner samt
bacheloroppgave bidra til generering av ny kunnskap samt tilgang på ferske resultater fra en rekke
prosjekter.
Vedlagt søknaden finnes en publikasjonsliste for de vitenskapelig ansatte tilknyttet programmet
(vedlegg 5). Denne listen viser at forskningen i høy grad er relevant for temaer innen havbruksdrift og
ledelse. Forskningen er ytterligere beskrevet i avsnitt 5 under krav til fagmiljøet. Der er også
relevansen utdypet.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå,
omfang og egenart.
Studiet har ulike ordninger for internasjonaliseringer. Havbruksnæringen er i seg selv en
internasjonal næring, og studentene blir presentert for norsk eksport av sjømat allerede første uke
ved besøk på Salmon Center som del av studiestarten. Dette har blitt gjennomført de siste 3 år.
Koblingen til det internasjonale skjer også gjennom at internasjonal litteratur utgjør hele eller deler
av pensum i de fleste emner. F.eks. Broodstock management and egg and larvae quality. Eds. N.R.
Bromage & R.J. Roberts. Blackwell Sciences som er pensum i Produksjon av Marin fisk, og Jeney, G.,
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2017. Fish diseases. Prevention and control strategies. Academic press, London, 264 s. ISBN: 978-012-804564-0 som er pensum i emnet Fiskehelse. Som en ordning for internasjonalisering har
fakultetet mange internasjonale vitenskapelig ansatte og stipendiater, og mange av disse bidrar inn
med sin ekspertise i ulike emner. F.eks. Ghana Vasanth, Jose Beirao, Martina Kopp, Kiron Viswanath,
Sylvie Bolla. Studentene tilhører også samme studentforening (Nugla) sammen med studenter som
går gradgivende internasjonale studier ved fakultetet (Bachelor of Science in Biology, MSc in
Biosciences). Dette gir studentene mulighet for interaksjon med studenter fra andre land enn Norge.
Selv om havbruksnæringen er internasjonal, er Norge i en særstilling ved at vi er i teten på
kompetanse og teknologi. Internasjonalisering utover dette er derfor ikke tilrådelig, da de norske
forhold er likeså relevante og viktige.
De nevnte ordningene for internasjonalisering kommer studentene til gode ved at de får
internasjonalisering som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. Mulighet for utveksling til
utlandet i løpet av studieprogrammet er beskrevet som eget punkt under.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
På Bachelor i havbruksdrift og ledelse er fjerde semester satt av til emnet Praksis i havbruksdrift og
ledelse. Studentene blir oppfordret til å søke internasjonal praksis. Fakultetet har nær samarbeid
med flere internasjonale havbruksbedrifter som f.eks. Cermaq og Marine Harvest som er behjelpelig
med å skaffe slike internasjonale praksisplasser. Fakultetet har også avtale med en
praksiskoordinator som formidler og legger til rette for praksisplasser på New Zealand. Vi viser til
vedlegg 6.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og praksissted.
Studiet har 15 uker obligatorisk praksis i en havbruksbedrift. Denne praksisen er organisert som et
eget emne i studiet (Mar2040) og har en egen emneansvarlig (Grete Lysfjord). Praksisen
gjennomføres i fjerde semester, normalt fra uke 5 til uke 20. I løpet av praksisen skal studentene
holde to internseminar for bedriften over selvvalgt fagtema. De skal også sette seg inn i bedriftens
produksjon, interne prosedyrer og internkontrollsystem. Studenten deltar i det daglige arbeidet i
bedriften, og vil på den måten opparbeide seg relevant erfaring fra havbruksnæringen. Studentene
må reflektere over egen praksis, og presentere dette på et erfaringsseminar sammen med de andre
studentene ved neste semesterstart.
Denne praksisen er en viktig del av studier der studentene lærer seg hvordan den daglige driften i et
oppdrettsanlegg foregår. Studentene kan selv velge hvilke del av havbruksnæringen de ønsker å få
erfaring fra, og studentene tar selv kontakt med potensielle praksisbedrifter. Dette er en viktig del av
forberedelsene til arbeidslivet, og det å være en arbeidssøker. Oppdrettsanlegg i hele Norge blir
benyttet som praksisbedrifter. Studenter som finner det utfordrende å skaffe seg praksisplass, får
god hjelp og veiledning fra emneansvarlig. Emne ansvarlig har avsatt tid til denne viktige
oppfølgingen både før praksis og underveis i praksis.
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Praksisbedriften må godkjennes av emneansvarlig på forhånd, før studenten går ut i praksis. Etter
gjennomfør praksis må praksisbedriften bekrefte at studenten har deltatt i daglig drift i 15 uker, og
gjennomført to internseminar over selvvalgt fagtema. Etter at dette er på plass, og studenten har
deltatt på erfaringsdelingsseminar og presentert sine erfaringer for de andre studentene, blir praksis
godkjent av emneansvarlig. Fakultetet har praksisavtaler med mange havbruksbedrifter spredt over
hele Norge (se oversikt i vedlegg 6). I tillegg oppfordres studentene til aktiv selv å skaffe seg
spennende praksisplasser, gjerne i sitt hjemområde. Det har aldri vært noen utfordring å skaffe nok
praksisplasser til studentene siden studiet ble etablert i 2008.
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§ 2-3 Krav til fagmiljøet
(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 Bachelor i havbruksdrift og ledelse høsten 2018. Siden dette er et
dette er et treårig bachelorprogram, vil det kunne forventes å være inntil 120 studenter, fordelt på 1., 2. og
1., 2. og 3. studieår ved studiested Bodø. Fagmiljøet direkte tilknyttet Bachelor i havbruksdrift og ledelse
ledelse består av 16 personer. En oversikt er gitt i t
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Tabell 3.
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Tabell 3: Oversikt over fagmiljø tilknyttet Bachelor i havbruksdrift og ledelse med stillingsbetegnelse, stillingstype, bidrag inn i studiet, uh-ped, og ansvarsområde i
studiet. Personer som er beregnet inn i sentrale deler av studiet er markert med fet skrift.
Vitenskapelig ansatte
tilknyttet studiet

Stilling

Stillingstype

Bidrag
(årsverk i
studiet)
1

Uh-ped
årstall

Undervisnings-/veiledningsområde i studiet

Kompetanse/ erfaring

1.
Amanuensis

Fast
100%

1992
og
2015

Studiumsansvarlig
Emneansvarlig MAR2031 10 sp
Emneansvarlig MAR2040 20 sp

Fast
100%

0,4

2015

Emneansvarlig MAR2030

1. amanuensis

Fast
100%

0,4

1989

Emneansvarlig MAR2036

1. amanuensis

Fast
100%

0,2

Professor

Fast
100%

0,2

Ove Nikolaisen

1. amanuensis

Fast
100%

0,2

Emneansvarlig Ak225F

Sylvie Bolla

1. amanuensis

Fast
100%

0,5

Emneansvarlig MAR2037 og
Ak224F

29 års erfaring fra UH-sektoren med undervisning,
veiledning og forskning og 2 års erfaring fra
oppdrettsanlegg. Erfaring fra bl.a. næringsrettet
akvakulturforskning og EVU til havbruksnæringen
4 års erfaring fra UH-sektoren med undervisning,
veiledning og forskning og 10 års erfaring fra NIVA.
Erfaring fra bl.a. næringsrettet akvakulturforskning og
EVU til havbruksnæringen
10 års erfaring fra UH-sektoren med undervisning,
veiledning og forskning, 2 år erfaring fra
Fiskeridirektoratet og 10 års erfaring fra
Nordlandsforskning, akvakultur. Erfaring fra bl.a.
næringsrettet akvakulturforskning og EVU til
havbruksnæringen
15 års erfaring fra UH-sektoren med undervisning,
veiledning og forskningskompetanse innen
Molekylær cellebiologi, fiskehelse, og immunologi hos
fisk med vekt på slimhinner.
Proteomikk og andre molekylærbiologiske metoder.
10 års erfaring fra UH-sektoren med undervisning,
veiledning og forskning og 5 års erfaring fra
NOFIMA. Erfaring fra bl.a. næringsrettet
akvakulturforskning og EVU til havbruksnæringen
10 års erfaring fra UH-sektoren med undervisning,
veiledning og forskning, og 10 åers erfaring fra
Nordlandsforskning, akvakultur. Erfaring fra bl.a.
næringsrettet akvakulturforskning og EVU til
havbruksnæringen
20 års erfaring fra UH-sektoren med undervisning,
veiledning og forskning, og 10 års erfaring fra

Torstein Kristensen

1. amanuensis

Martin Haugmo Iversen

Monica Brinchmann

Grete Lysfjord

Mette Sørensen

Emneansvarlig MAR2034

2009

Underviser oppdrettsteknologi
inn i emnene MAR2032 (20t) og
MAR2037 (20t)
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Harald Aaker

1. amanuensis

Fast
100%

0,6

Chris Andre Johnsen

1. amanuensis

Fast
100%

0,7

Emneansvarlig MAR2032

Marit Bjørnevik

1. amanuensis

Fast
100%

0,3

Emneansvarlig MAR2039

Ørjan Hagen

1. amanuensis

Fast
100%

0,4

Emneansvarlig MAR2035

Ketil Korsnes

1. amanuensis

Fast
100%
(perm)

0,4

Emneansvarlig MAR2033

Vigdis Tverberg

1. amanuensis

0,05

1999

Emneansvarlig MAT2030

Magnus Ressem

Høgskolelektor

Fast
100%
Fast
100%
Fast
100%
Fast
100%

0,1

2015

Emneansvarlig OR235F

Børre Anton Olsen
Jorunn Grande

Amanuensis
1. amanuensis

Sum totalt (årsverk)
Årsverk sentrale deler
Årsverk førstekompetente innen sentrale deler
Prosent førstekompetente (fra antall)

2017

Emneansvarlig MAR2038

0,05

Emneansvarlig ECO1002

0,05

Emneansvarlig MET3221

Nordlandsforskning, akvakultur. Erfaring fra
kommersiell produksjon av marin fisk. Erfaring fra
bl.a. næringsrettet akvakulturforskning og EVU til
havbruksnæringen
20 års erfaring fra UH-sektoren med undervisning,
veiledning og forskning, erfaring fra bl.a. økonomisk
akvakultur og fiskeriforsking og EVU til
havbruksnæringen
5 års erfaring fra UH-sektoren med undervisning,
veiledning og forskning. Erfaring fra bl.a.
næringsrettet akvakulturforskning og EVU til
havbruksnæringen
20 års erfaring fra UH-sektoren med undervisning,
veiledning og forskning. Erfaring fra bl.a.
næringsrettet akvakulturforskning og EVU til
havbruksnæringen
10 års erfaring fra UH-sektoren med undervisning,
veiledning og forskning, erfaring fra bl.a.
næringsrettet akvakulturforskning og EVU til
havbruksnæringen
20 års erfaring fra UH-sektoren med undervisning,
veiledning og forskning, erfaring fra bl.a.
næringsrettet akvakulturforskning og EVU til
havbruksnæringen

6 års erfaring fra UH-sektoren med undervisning,
veiledning og forskning,

5,55
5,2
5,1
91%
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Prosent bidrag fra førstekompetente (årsverk)
Prosent årsverk hovedstilling ved Nord

98%
100%
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Vi mener fagmiljøet ut fra størrelse og sammensetning godt kan ivareta studentgruppen på ca. 40
studenter pr år. Fagmiljøet tilknyttet programmet utgjør 5,55 årsverk og deres kompetanse er
beskrevet i vedlagte CV-er (vedlegg 7). Opptak av 40 studenter per år, gir 120 studenter totalt på
studiet. Forholdet mellom vitenskapelig ansatte og studenter er da ca. 20 studenter pr vitenskapelig
ansatte.
Fagmiljøet skal være kompetansemessig stabilt. Som det framgår av tabellen over, har alle
vitenskapelig ansatte fast stilling ved Nord universitet. Vi anser fagmiljøet som robust, og det er
ingen indikasjoner på at ikke fagmiljøet vil være like stabilt framover som det er nå. I enkelte emner
benyttes også spesialkompetanse fra andre fagmiljøer, som for eksempel i emnet
Havbruksforvaltning. Der har vi tett samarbeid med Fiskeridirektoratet og et advokatfirma som er
spesialisert på havbruksjuridiske problemstillinger.
FBA har også flere andre vitenskapelig ansatte som kan bidra blant annet med veiledning av
bacheloroppgaver. 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 FBA 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, og det henvises til de enkeltes CV-er (vedlegg 7) for
for detaljert informasjon. Noen av foreleserne har universitetspedagogikk (se
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Tabell 3), andre har diverse kompetanse knyttet til bruk av ulik læringsteknologi i undervisningen,
mens noen ikke har formell utdanningsfaglig kompetanse. Det er mange erfarne forelesere som har
tilegnet seg praktiske erfaring knyttet til formidling og undervisning i løpet av årene.
Universitetet har tidligere hatt, og vil også framover tilby et emne innen i universitetspedagogikk.
Ansatte ved FBA vil på lik linje med andre ansatte ved Nord kunne søke om å delta på dette.
Universitetet har en god del digital kompetanse, både i egen IT-avdeling og gjennom Nords
Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) Dette kommer de vitenskapelig ansatte til gode.
Det er laget flere nyttige ressurssider på intranettet iNord, for eksempel for Inspera, der det er
tilgjengelig opplæringsvideoer og jevnlig tilbud om kurs. Fakultetet har egen Canvaskontakt, hvor de
ansatte kan få hjelp ved behov.
Krav til relevant utdanningsfaglig kompetanse er et nytt krav i Studietilsynsforskriften. NOKUTs
veiledning definerer utdanningsfaglig kompetanse som UH-pedagogikk og didaktikk og inkluderer
også kompetanse til å utnytte digitale teknologi for å fremme læring. Nord universitet har et
institusjonelt ansvar for å sikre at alle som underviser har utdanningsfaglig kompetanse. Universitetsog høgskolerådet (UHR) har egne retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse, og disse angir en
rimelig norm for hva de fagansatte som minimum bør ha. Institusjonene skal også sikre at den
utdanningsfaglige kompetansen utvikles og holde oppdatert. I likhet med de fleste høyere
utdanningsinstitusjoner i Norge, innfris ikke forskriftenes krav til utdanningsfaglig kompetanse
tilfredsstillende ved Nord universitet per i dag. Nord universitet har i den forbindelse igangsatt et
eget opplegg for utdanningsfaglig kompetanse:




UH-pedagogisk basiskurs
Pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med mye
undervisningserfaring
Meritteringsordning for fremragende undervisere

Universitetspedagogiske basiskurs er utviklet og vil bli gitt systematisk fra 2018 ved Nord universitet.
Et system for pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med mye
undervisningserfaring skal etableres i løpet av 2018. Det vil også bli startet et arbeid med å utvikle
meritteringsordninger for fremragende undervisere som skal implementeres i løpet av 2019. Bruk av
digitale verktøy i undervisningen vil inngå i alle de tre pedagogiske kompetanseelementene.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og utvikling av studiet.
Dekan har det overordnede ansvaret ved fakultetet. FBA har i tillegg en prodekan utdanning, med
delegert ansvar fra dekan. Prodekan er utpekt av dekan for samme åremålsperiode som
dekanperiode. Prodekan for utdanning er leder av det lokalt utdanningsutvalget ved FBA (UU-FBA).
Utvalget består blant annet av alle studieprogramansvarlige ved fakultetet, som er blitt forespurt av
dekanatet. Utvalget vil kunne fatte vedtak som omhandler Bachelor i havbruksdrift og ledelse, der
gitt i utvalgets mandat, men da etter innspill fra studieprogramansvarlig. Hvert studieprogram har en
programansvarlig.
Ansvarsområdene til de programansvarlige ved FBA er beskrevet i vedlagte «Arbeidsoppgaver og
ansvar som studieprogramansvarlig». Denne ble utarbeidet i januar 2017, med utgangspunkt
rollebeskrivelsen gitt i Nord universitet sin kvalitetshåndbok. Følgende hovedpunkt er der gitt:
33

69/18 Reakkreditering 2018 - Bachelor i havbruksdrift og ledelse - 17/04288-13 Reakkreditering 2018 - Bachelor i havbruksdrift og ledelse : 18-02431-3 Søknad om reakkreditering - BA i havbruksdrift og ledelse_12.10 481315_1_0

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 kull.

5.

Har ansvar for at utdanningsprogrammene har høy internasjonal kvalitet.

Førsteamanuensis Ørjan Hagen var studieprogramansvarlig for Bachelor i havbruksdrift og ledelse til
og med studieåret 2017/18. Førsteamanuensis Grete Lysfjord overtar ansvaret fra studieåret
2018/19 for alle kull i løp. Lysfjord er fast ansatt ved FBA siden 1989. Hun er Cand.scient. fra
Universitetet i Trondheim med fokus på fiskefysiologi. Hun har også vært prodekan ved FBA i flere
omganger, og prorektor ved Nord universitet i perioden 01.08.2011 -31.12.2015. Hennes
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
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet.
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Tabell 3 gir en oversikt over fagmiljøet som inngår i studieprogrammet. Vedlegg 7 gir en oversikt over
CV-er.
Alle 16 ansatte knyttet til studieprogrammet har fast 100 % stilling ved Nord universitet. Av disse har
12 av 16 førstestilling. Kravet til fagmiljøets stabilitet og kompetansenivå ansees derfor som oppfylt.
Kravet om at fagmiljø tilknyttet studietilbud på bachelorgradsnivå skal bestå av minst 20 prosent
ansatte med førstestillingskompetanse er også oppfylt med god margin.
(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 Bachelor i havbruksdrift og ledelse driver aktivt forskning og faglig
utviklingsarbeid. 11 av de 16 personene tilknyttet programmet har førstestillingskompetanse, hvorav
én professor. Største delen av fagmiljøet som bidrar i studiet forsker aktivt, der forskning og utvikling
er en dedikert del av stillingen. FBA har til enhver tid pågående forskningsprosjekter innenfor våre
kjerneområder, finansiert av EU, Norges forskningsråd, regionalt forskingsfond Nord med mere. Våre
studenter har muligheter for å at oppgaver i tilknytning til disse.
Vedlagt finnes en komplett oversikt over publikasjonene til fagmiljøet de siste fem årene (se vedlegg
5). Mange av våre fagansatte publiserer betydelig innenfor sitt område. Publikasjonene er av god
kvalitet og relevante for programmets innhold. Dette er sikret ved at kun de poenggivende er
inkludert. Følgende publikasjoner er eksempler på nyere relevante publikasjoner for studiet, hvorav
enkelte av eksemplene er pensum:















Noble, C., Nilsson, J., Stien, L. H., Iversen, M. H., Kolarevic, J. & Gismervik, K. (2018).
Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd.
328pp. ISBN 978-82-8296-531-6.
Cleaner Fish Biology and Aquaculture Applications by Jim Treasurer (Editor) 2018. Iversen
M.H. er bidragsyter til denne boken. ISBN-13: 978-1912158218
Gong, Yangyang; Sørensen, Mette; Kiron, Viswanath; Huntley, M; Guterres, Horacio
Amaral dos Santos. Digestibility of the defatted microalgae Nannochloropsis sp. and
Desmodesmus sp. when fed to Atlantic salmon, Salmo salar. Aquaculture Nutrition 2017
Olsvik, Pål A.; Ulvund, John B.; Teien, Hans C.; Urke, Henning A.; Lie, Kai K.; Kristensen,
Torstein. Transcriptional effects of metal-rich acid drainage water from the abandoned
Løkken Mine on Atlantic salmon (Salmo salar) smolt. Journal of Toxicology and
Environmental Health 2016 ;Volum 79.(13-15) s. 612-632
Powell, Mark Darryn; Reynolds, Patric; Kristensen, Torstein. Freshwater treatment of
amoebic gill disease and sea-lice in seawater salmon production: Considerations of water
chemistry and fish welfare in Norway. Aquaculture 2015 ;Volum 448. s. 18-28
Hagen, Ørjan; Johnsen, Chris André. Flesh quality and biochemistry of light-manipulated
Atlantic cod (Gadus morhua) and the significance of collagen cross-links on fillet firmness
and gaping. Food Chemistry 2016; Volum 190. s. 786-792. Vitenskapelig artikkel.
Nicolaisen, Ove; Bolla, Sylvie. Behavioural responses to visual environment in early stage
Atlantic cod Gadus morhua L. larvae. Aquaculture Research 2016 ;Volum 47.(1) s. 189-198
Bjørnevik, Marit; Cardinal, Mireille; Vallet, Jean-Luc; Nicolaisen, Ove; Arnarson,
Gudmundur Ørn. Effect of salting and cold-smoking procedures on Atlantic salmon
originating from pre-or post rigor filleted raw material. Based on the measurement of
physiochemical characteristics. Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie 2018 ;Volum 91.
s. 431-438
Bjørnevik, Marit; Hanssen, Henriette; Roth, Bjørn; Foss, Atle; Vikingstad, Erik J.M; Solberg,
Christel; Imsland, Albert. Effects of starvation, subsequent feeding and photoperiod on
flesh quality in farmed cod (Gadus morhua). Aquaculture Nutrition 2016 ;Volum 23.(2) s.
285-292
Iversen, Martin H. ; Eliassen, Robert A. The effect of allostatic load on hypothalamic-pituitary--interrenal (HPI) axis before and after secondary vaccination in Atlantic salmon
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postsmolts (Salmo salar L.).Fish Physiology and Biochemistry, April, 2014, Vol.40(2),
p.527(12)

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.
Tabell 4 oppsummerer nettverkene til de ulike vitenskapelig ansatte tilknyttet studiet.
Tabell 4: Oversikt over nettverk for vitenskapelig ansatte tilknyttet Bachelor i havbruksdrift og ledelse.
Navn
Grete Lysfjord

Torstein Kristensen

Martin Iversen
Monica Brinchmann

Mette Sørensen

Ove Nikolaisen
Sylvie Bolla
Harald Aaker
Chris Andre Johnsen

Marit Bjørnevik

Ørjan Hagen
Ketil Korsnes
Magnus Ressem
Vigdis Tverberg

Nettverk
Medlem i FBA faggruppe Akvakultur, European Aquaculture society, Internasjonalt
smoltnettverk, Kapsel prosjekt, NCE Aquaculture
Medlem i European Aquaculture society, Internasjonalt smoltnettverk, Kapsel
prosjekt, NCE Aquaculture
Medlem I Scientific Advisory Commission, Innovation Norway, Nordland, Norway
Medlem I MC Member of COST Action FA1304, FitFish
Medlem i European Aquaculture society, Internasjonalt smoltnettverk, Kapsel
prosjekt, NCE Aquaculture
Medlem i FBA faggruppe Genomikk
Medlem i FBA faggruppe Akvakultur
2018: Etablering av joint Nordisk master sammen med Universitetet i Gøteborg,
Akureyri (Island) og Holar (Island)
2018: COST: Cost Action Proposal OC-2018 – 1 – 22763 Network for Future
Ingredients for Next-Generation Sustainable Aqua feed (FIND)
2015 - Arena Torsk –
Styremedlem NCE Aquaculture – deltakelse I faggrupper og styremøter
Nært samarbeid med industri, nasjonale og internasjonale universiteter gjennom
ulike prosjekter
Medlem i FBA faggruppe Akvakultur
Medlem i FBA faggruppe Akvakultur
I2MC Toulouse, F
Medlem i FBA faggruppe Akvakultur
Medlem i FBA faggruppe Akvakultur
Arena Torsk
Medlem i FBA faggruppe Akvakultur
Utdanningslederprogrammet ved UiO 2017.
NCE akvakultur
Arena Torsk
Nordisk master
Medlem i FBA faggruppe Akvakultur
NCE Aquaculture
Arena Torsk
COST
Medlem i FBA faggruppe Akvakultur
Faggruppe for akvakultur Nord universitet:
Faggruppe marked, organisasjon og ledelse Nord universitet:
Styremedlem utdanningsutvalget ved fakultet for biovitenskap og akvakultur.
Faggruppe økologi ved FBA
Utdanningslederprogrammet ved UiO 2018
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Norske Havforskeres Forening
Norsk Geofysisk Forening

En beskrivelse av de ulike faggruppene er gitt i vedlegg 8. Hver ansatt har dermed allerede et
nasjonalt nettverk i kraft av sin egen faggruppe, og gjerne i flere faggrupper ved fakultetet, gjennom
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.
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. Gjennom sine deltagelser i
slike nettverk, vil de vitenskapelige ansatte bringe med seg oppdatert kunnskap og erfaringer inn i
studiet og slik bidra til at studentene er orientert om hva som skjer i både forskningsfronten og ute i
det praktiske arbeidet i akvakultur.
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.
Studiet har 15 uker obligatorisk praksis i en havbruksbedrift. Denne praksisen er organisert som et
eget emne i studiet (Mar2040) og har en egen emneansvarlig (Grete Lysfjord). Praksisen
gjennomføres i fjerde semester, normalt fra uke 5 til uke 20. I løpet av praksisen skal studentene
holde to internseminar for bedriften over selvvalgt fagtema. De skal også sette seg inn i bedriftens
produksjon, interne prosedyrer og internkontrollsystem. Studenten deltar i det daglige arbeidet i
bedriften, og vil på den måten opparbeide seg relevant erfaring fra havbruksnæringen. Studentene
må reflektere over egen praksis, og presentere dette på et erfaringsseminar sammen med de andre
studentene ved neste semesterstart.
Denne praksisen er en viktig del av studier der studentene lærer seg hvordan den daglige driften i et
oppdrettsanlegg foregår. Studentene kan selv velge hvilke del av havbruksnæringen de ønsker å få
erfaring fra, og studentene tar selv kontakt med potensielle praksisbedrifter. Dette er en viktig del av
forberedelsene til arbeidslivet, og det å være en arbeidssøker. Oppdrettsanlegg i hele Norge blir
benyttet som praksisbedrifter. Studenter som finner det utfordrende å skaffe seg praksisplass, får
god hjelp og veiledning fra emneansvarlig. Emne ansvarlig har avsatt tid til denne viktige
oppfølgingen både før praksis og underveis i praksis.
Praksisbedriften må godkjennes av emneansvarlig på forhånd, før studenten går ut i praksis. Etter
gjennomfør praksis må praksibedriften bekrefte at studenten har deltatt i daglig drift i 15 uker, og
gjennomført to internseminar over selvvalgt fagtema. Etter at dette er på plass, og studenten har
deltatt på erfaringsdelingsseminar og presentert sine erfaringer for de andre studentene, blir praksis
godkjent av emneansvarlig.
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De vitenskapelig ansatte ved FBA som er involvert i dette studieprogrammet, har alle tett og nær
kontakt med de ulike havbruksbedriftene i Norge på ulike måter. To eksempler er NCE Aquaculture
og Arena Torsk. NCE Aquaculture er en næringsklynge i Nordland som fokuserer på verdiskaping og
innovasjon innen kommersiell produksjon av laks og sjømat til et globalt marked. Arena Torsk er en
bedriftsklynge med Arena-status og består av aktører fra hele verdikjeden i torskenæringen. I tillegg
deltar fagpersonell på ulike næringsspesifikke møteplasser som FHL og Sjømat Norge arrangerer.
De fleste som bidrar inn i studiet er også aktiv i fakultetets EVU-tilbud til havbruksnæringa. Gjennom
dette utdanningstilbudet får de vitenskapelig ansatte viktig og unik kunnskap om dagsaktuelle
problemstillinger som oppdrettsbedriftene jobber med til daglig.
Studenten følges opp av emneansvarlig samt av en ansvarlig kontaktperson i bedriften. Målet med
praksisen er at studentene skal få innsikt og erfaring fra drift av havbruksanlegg. Kontaktpersonene i
bedriftene har nettopp en slik kompetanse, og den er til enhver tid oppdatert i forhold til daglige
prosedyrer og regelverk. Studentene skal ikke skikkethetsvurderes slik som i større
profesjonsutdanninger, og FBA mener derfor at systemet rundt praksis, kontaktpersoner og
oppfølging både fra universitetet og i bedrifter sikrer god kvalitet i praksis.
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LUB, læringsaktiviteter, undervisningsmetoder og vurderingsordning i obligatoriske emner
Semester

Emner

MAR2031
Fiskebiologi

MAR2030
Vannkjemi og
vannbehandlin
g i akvakultur

ECTS

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

Lærings-aktiviteter og undervisnings-metoder

Vurderingsordning

Begrunnelse for hvordan
læringsaktiviteter,
undervisningsmetoder og
vurderingsordning er valgt for å
oppnå det aktuelle læringsutbyttet.

• Har bred kunnskap om aktuell oppdrettsarters
biologi slik som naturlig levevis, anatomi og fysiologi og
spesielle tilpasninger til sitt miljø.
• Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen
aktuelle oppdrettsarters biologi
• Kan oppdatere sin kunnskap innenfor aktuelle
oppdrettsarters biologi.

• Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og
fagstoff knyttet til oppdrettsarters biologi, og framstille
dette slik at det belyser en problemstilling
• kan utføre disseksjon, sedasjon og blodprøvetaking
av ulike oppdrettsarter

• Har innsikt i relevante faglige problemstillinger knyttet
til oppdrettsarters biologi
• Kan formidle sentralt fagstoff knyttet til
oppdrettsarters biologi muntlig og skriftlig
• Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre
med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette
bidra til utvikling av god praksis

Forelesninger, arbeid og diskusjoner i læringsgrupper,
studentpresentasjoner, laboratorieøvelser.
Emneansvarlig vektlegger bruk at flere
læringsaktiviteter der studentene på ulike måter deltar
aktivt i undervisningen. Det er derfor viktig at
studentene er tilstede i timene, og møter godt
forberedt.

Sammensatt vurdering (første gang
2018 høst).
• Muntlig eksamen, teller 100/100
av karakteren (første gang 2018
høst).
• Obligatorisk deltagelse i
læringsgrupper, teller 0/100 av
karakteren (første gang 2018 høst).
• Mappe - 2 muntlige
presentasjoner, 2
laboratorierapporter - 4 av 3 må
være bestått, teller 0/100 av
karakteren (første gang 2018 høst).

I dette emnet vektlegges det en
introduksjon til akademiske arbeidsmåter.
Studentene kan få opplæring i hvordan de
selv finner faglitteratur, og hvordan de kan
bedrive kildekritikk og kilde-referening på
en riktig måte. De skal øves i framstilling av
fagstoff både muntlig og skriftlig.
Studenten skal også få øvelse i å være på
laboratorier, og handtere levende fisk,
samt gjennomføre prøvetaking av fisk.
Deltagelse i læringsgrupper vil være viktig
for å få gjennomført disse ulike
læringsaktivitetene. Studentene blir testet i
muntlig formidling som vurderingsform

• har grunnleggende kunnskap om kjemiske prosesser i
vann, og kan beskrive og beregne disse med bruk av
formelverk og grunnleggende kjemikunnskap
• Forstår fiskens miljøkrav relatert til art og livsstadium,
og kan beskrive sammenhengen mellom vannkjemi,
fysiologi og biologi
• Kjenner til de vanligste vannbehandlingsteknologier
og kan regne på effekt og dimensjonering basert på
underliggende kjemiske lover og formelverk
• Kjenner til de sentrale myndighetskrav til
grenseverdier for ulike vannkjemiske variabler, og kan
diskutere disse ut i fra fiskens behov

• Kan balansere reaksjonsligninger og bestemme
hvorvidt en kjemisk reaksjon er en syre-base, red-oks
eller fellingsreaksjon
• Kan beregne pH og bufferkapasitet i vannløsninger
tilsatt svake og sterke syrer og baser
• Kan beregne fordelingen mellom ammonium og
ammoniakk ved gitte pH, temperatur og
salinitetsforhold, og redegjøre for hvorfor dette er
viktig i produksjonen av fisk
• Kan beregne kjemikaliebehov av vanlig brukte
kjemikalier samt luftekapasitet/tid og løselighet av
gasser under gitte miljøbetingelser
• Kan vurdere og beregne hvorvidt spesielle
produksjonsforhold vil kunne gi kroniske eller akutte
vannkjemiske problemer for fisk i akvakultur
• Kan beregne utslipp av nitrogen, fosfor og organisk
materiale fra akvakultur, beskrive effekter av dette på
ytre miljø, og kjenne til rensekrav og vanligste
behandlingsmetoder

• Har innsikt i relevante faglige problemstillinger knyttet
til vannkjemi og vannbehandling i akvakultur
• Kan formidle sentralt fagstoff knyttet til vannkjemi og
vannbehandling i akvakultur
• Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre
med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette
bidra til utvikling av god praksis

Forelesninger, arbeid og diskusjoner i læringsgrupper,
laboratorieøvelser. Emneansvarlig vektlegger bruk av
flere læringsaktiviteter der studentene på ulike måter
deltar aktivt i undervisningen. Det er derfor viktig at
studentene er tilstede i timene, og møter godt
forberedt.

Obligatorisk deltagelse (OD) i
læringsgrupper.

• Ha inngående kunnskap om sentrale posisjoner,
teorier og ideer som beskrevet og definert i læreplan,
forelesninger og øvrig undervisningsmateriell.

• Være i stand til å redegjøre for sentrale filosofiske
tradisjoner, teorier og ideer behandlet i pensum.
• Være i stand til å gi en filosofisk redegjørelse for
faglige og praktiske problemstillinger.
• Være i stand til å reflektere over egne erfaringer i lys
av filosofisk kunnskap.
• Forholde seg kritisk til bruk av ulike
informasjonskilder.

• Være i stand til å identifisere, analysere og utarbeide
velbegrunnede løsningsforslag forankret i filosofisk
innsikt på aktuelle utfordringer.
• Kunne reflektere kritisk over sin egen stilling som
forsker og forvalter av vitenskapelig kunnskap.
• Kunne delta aktivt i samfunnsdebatten omkring
spørsmål som knytter seg til dagsaktuelle
problemstillinger med filosofisk relevans

Undervisningen er en blanding av forelesninger,
dialoger og film. Studentene forventes å ta ansvar for
egen læring gjennom aktiv deltakelse i de ulike
aktivitetene.

Oppgave

Gjennom de ulike læringsaktivitene
som forelesninger, dialoger og film blir
studenten utfordret til å kritisk
reflektere over egne erfaringer i lys av
filosofisk kunnskap. Eksamensformen
er en oppgave, der studentene blir
testet i ulike aktuelle problemstillinger
knyttet til filosofiens plass i dagens
samfunn.

Mappe bestående av :

I dette emnet følgerstudentene et velorganisert
web-opplegg med nettforelesninger og øvinger.
I tillegg organiseres læringsgrupper der
regneøvelser på relevante datasett veiledes og
gjennomgåes. Dette ansees som meget relevant
og vurderingsformen er også tilpasset emnets
særegenhet.

10

10

1

FIL1001 Ex.phil 7,5

MAT2032
Basiskurs i
matematikk

KJ105F
Laboratoriesik
kerhet

• har grunnleggende kunnskaper innenfor følgende
matematikkområder: tall og algebra, økonomi,
statistikk, geometri, sannsynlighet, funksjoner og
2,5 modellering.
• har kunnskap om matematikkens plass i studiet og i
samfunnet

0

• hvilke farer som kan oppstå i et laboratorium
• hva slags arbeidsrutiner som må følges
• hva slags verneutstyr som finnes og når det skal
brukes
• å kjenne til sikkerhetsdatablad og hva slags
informasjon som finnes der
• branninnstruksen ved Nord universitet og
varslingsrutiner ved uhell/skade
• Bruk av mikroskop

• kan benytte de riktige regnearter til ulike beregninger <tomt>
og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

I dette emnet vektlegges det en
introduksjon til akademiske arbeidsmåter.
Studentene kan få opplæring i hvordan de
selv finner faglitteratur, og hvordan de kan
bedrive kildekritikk og kilde-referening på
en riktig måte. De skal øves i framstilling av
fagstoff både muntlig og skriftlig.
Studenten skal også få øvelse i å være på
laboratorier, og handtere levende fisk,
• 2 multiple Choice
samt gjennomføre prøvetaking av fisk.
• 4 Laboratorierapporter fra eget
Deltagelse i læringsgrupper vil være viktig
arbeid eller demonstrasjoner på lab for å få gjennomført disse ulike
Skriftlig eksamen.
læringsaktivitetene. Studentene blir testet i
skriftig formidlingsevne som
vurderingsform.

Mappe (MA): 6 elementer der 5 av
elementene må være bestått for at
mappa skal være bestått. Følgende
elementer inngår i mappa:

Eksamen må besvares i grupper på 2-3 studenter.

Studentene følger et web-opplegg med
nettforelesninger og øvinger. I tillegg organiseres
læringsgrupper der regneøvelser på relevante datasett
veiledes og gjennomgåes.

7 innleveringer
Bestått/ikke bestått.

• jobbe sikkert på laboratoriet, under oppsyn av en
ansvarlig lærer
• vite hva som skal gjøres om et uhell eller en ulykke
skulle oppstå
• vite hvordan man skal opptre i tilfelle brann

Studenten skal forstå at
• ved å følge arbeidsrutinene så er laboratoriearbeid
sikkert og trygt
• det kan lett skje skader på personer og utstyr om
sikkerhetsregler ikke følges

Obligatorisk oppmøte. Kurset har en varighet på fire
Obligatorisk deltakelse timer, som kombinert forelesning og laboratorieøvelse. laboratoriesikkerhet, 4 Timer .

Studentene deltar aktivt i
laboratoriearbeid, og gjennom
obligatorisk deltagelse sikrer men at
studenten får praktisk erfaring.
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MAR2032
Produksjon av
laksefisk

2

MAR2033
Fiskehelse

MAR2034
Cellebiologi

3

15

• Har nødvendige faktakunnskap om sentrale biologi og
teknologiområder for produksjon av stamfisk, settefisk,
smolt, matfisk og slakting.
• Har oppdatert kunnskap om avl, velferd,
miljøpåvirkninger, og bærekraft i lakseoppdrett.
• Innehar kunnskap om nye bærekraftige
produksjonsformer.
• Innehar kunnskap om utviklingstrekk innen opprett
av laksefisk hvordan teknologi blir brukt for å løse
utfordringer næringa står ovenfor, samt næringens
betydning for samfunnet.

• Kan redegjøre for produksjonsprosessen hos
oppdrettslaks gjennom alle utviklingsstadier, fra rogn
til slaktefisk.
• Kan treffe begrunnede valg av sentralt utstyr for ulike
faser i produksjon av laksefisk.
• Kan reflektere over hvordan valg av teknologi
påvirker miljøet rundt fisken og utslipp fra
oppdrettsanlegg.
• Kan drøfte samfunnsrelevante utfordringer innen
lakseoppdrett omfattende teknologi,
produksjonssyklus, velferd, lus, rømming,
produksjonseffektivitet og miljømessig bærekraft.
• Kan diskutere hvordan miljøavtrykket til norsk
havbruksnæring kan reduseres.

• Kan reflektere rundt positive og negative sider ved
norsk oppdrettsnæring, samt sammenligne dette med
annen relevant matproduksjon.
• Har innsikt i faglige og etiske problemstillinger innen
oppdrett av laksefisk.
• Kan samle inn, bruke og referere internasjonal
forskningsbasert litteratur for skriftlig belysning av
problemstillinger innen lakseoppdrett.
• Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre, og
gjennom dette bidra til en bedre faglig forståelse hos
gruppa som helhet.

Undervisningen foregår som forelesninger. I tillegg skal Mappe, bestått/ikke bestått
studentene jobbe med gruppearbeid og
diskusjonsgrupper.
Studentene får to oppgaver som
skal besvares i form av en
Det legges opp til 1-2 dagers ekskursjon til relevante
powerpoint med utdypende
bedrifter i næringen.
forklaringer i «speakers note».
• Oppgave, bokstavkarakter 40 %
• Muntlig, bokstavkarakter 60 %

• Betydning av god fiskehelse i oppdrettsnæringen
• Hvordan sykdom forebygges og bekjempes.

• Kunne identifisere når det er risiko for
sykdomsutbrudd og gjøre tiltak for å motvirke dette
• Kunne iverksette spesifikke og generelle tiltak for å
forebygge sykdom
• Bidra til å bedre fiskehelse på anleggsnivå
• Gjenkjenne syk fisk

• Ha oversikt de viktigste sykdommene i norsk
oppdrettsnæring
• Kunne redegjøre for hvilke forebyggende tiltak som
kan gjøres
• Kunne redegjøre for hvilke behandlinger som kan
gjøres
• Ha forståelse for hvordan sykdomsorganismer blir
overført og spredt
• Ha grunnleggende kunnskap om hvordan
oppdrettsnæringen bekjemper sykdom

Forelesninger og obligatorisk oppgave

Sammensatt vurdering:

Godkjent/ikke godkjent patologikurs

Oppgave, 0/100; bestått/ikke
bestått.

• Være i stand til å utføre grunnleggende
eksperimenter, forstå biologien bak observasjoner og
kunne skrive rapporter
• Kunne bruke basale cellebiologiske, biokjemiske,
immunologiske og fysiologiske faguttrykk

• Være i stand til å utføre grunnleggende
eksperimenter, forstå biologien bak observasjoner og
kunne skrive rapporter
• Kunne bruke basale cellebiologiske, biokjemiske og
immunologiske og faguttrykk

Forelesninger, arbeid og diskusjoner i læringsgrupper, Mappe (MA)
studentpresentasjoner, laboratorieøvelser.
Emneansvarlig vektlegger bruk at flere
Skriftlig skoleeksamen
læringsaktiviteter der studentene på ulike måter deltar bokstavkarakterer A-F
aktivt i undervisningen. Det er derfor viktig at
studentene er tilstede i timene, og møter godt
forberedt.

Oppdatert og aktuell kunnskap blir
formidlet til studentene gjennom
forelesninger. I tillegg deltar
studentene i praktiske
laboratorieøvelser sli at
dybdekunnskapen økes og
bearbeides. Studentnene øves i å
skrive rapporter fra eget arbeid.
Fagkunnskapen testes gjennom
skriftlig skoleeksamen og
mappeinnleveringer.

10

5

• har grunnleggende kunnskap om begrepet celler som
den minste levende enheten, deres struktur og
funksjon
• har grunnleggende kunnskap om biologiske
makromolekyler
• har kunnskap om virus, bakterier, protister og
immunsystemets grunnlegende funksjon og
oppbygging

I dette emnet blir oppdatert kunnskap
formidlet til studentene gjennom
forelesninger. Dagsaktuelle tema
diskuteres i grupper.
Havbruksbedrifter blir besøkt slik at
man sikrer aktuell og oppdatert
bransjekunnskap hos studentene.
Gjennom vurderingsformen oppgave
og muntlig testes studentene både i
muntlig presentasjon og i faglig
fordypning

Oppdatert og aktuell kunnskap blir
formidlet til studentene gjennom
forelesninger. Kunnskapen skal
bearbeides gjennom at studentene
skal levere en oppgave. Emnet har
Muntlig eksamen, teller 100/100 av også en praktisk kurs i patologi som
karakteren.
må beståes. Gjennom muntlig
eksamen blir også muntlig
formidlingsevne og fagkunnskap
testet.

MAR2035
Fiskeernæring
og
produktkvalite
t

• Skal ha en bred forståelse av de ulike næringsstoffene
i fôret (makro- og
mikronæringsstoffer) deres oppbygging og struktur.
• Skal ha en bred kunnskap om opptak og fordøyelse av
næringsstoffer hos fisk
• Har kunnskap om fôrindustrien og
oppdrettsnæringens vekst og utvikling, samt hvilke
fôrråstoff som i dag anvendes og hvordan fiskefôr
12,5 produseres etter dagens teknologi
• Har kunnskap om hva som påvirker kvalitet på laks,
viktige kvalitetsforringende faktorer og
kvalitetssortering.
• Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen
ernæring til laks, hvordan lakseproduksjon påvirker
miljøet og kunne oppdatere kunnskapen.

• Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater
fra ernæringsforskning på praktiske og teoretiske
problemstillinger og gjøre begrunnede valg
• Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og
fagstoff og framstille dette slik at det belyser en
relevante problemstillinger innen ernæring hos fisk
• Kan beherske rutineanalyser for kjemisk
sammensetning av fôr og fisk, instrumentell og visuell
fargebedømmelse av laks og ferskhetsbedømmelse av
laks

• Har innsikt i relevante fag og yrkesmessige
problemstillinger knyttet til ulike råstoffkilder og tilgang
til disse i fôrproduksjon, særlig knyttet til omega-3
• Kan kommunisere sentralt fagstoff innen ernæring og
produktkvalitet.
• Kjenner til nyere forskning på sentrale tema innen
ernæring og produktkvalitet
• Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen
ernæring til laks og kunne oppdatere denne
kunnskapen
• Har kunnskap om hva som karakteriserer god kvalitet
og hvordan man bevarer god kvalitet på
sjømatprodukter fra produsent til konsument

Emneansvarlig vektlegger bruk at flere
læringsaktiviteter der studentene på ulike måter deltar
aktivt i undervisningen. Det er derfor viktig at
studentene er tilstede i timene, og møter godt
forberedt. Noen forelesninger vil være på engelsk.
Laboratorieøvelser:
• Kjemisk analyse (fett, vann og protein) av fôr og fisk.
• Analyse av farge i laks - Visuelt og med Minolta
colorimeter.
• Ferskhetsvurdering av laks (QIM
Kvalitesindeksmetode).
Multiple choice. To dagers ekskursjon til relevant
bedrift.
Læring ved bruk av ulike E-baserte
undervisningsverktøy.
Gruppeoppgaver med muntlig gjennomgang.

• Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer.
Teller 60/100 av karakteren.
• Obligatorisk deltagelse på
labøvelser (2/2) og
oppgaveseminar (2/4).
• 2 multiple choice teller tilsammen
40/100 av karakter.

Oppdatert og aktuell kunnskap blir
formidlet til studentene gjennom
forelesninger og ulike elæringsverktøy. Praktisk kunnskap og
ferdighetstrening gjennom
laboratorieøvelser. Bearbeiding av
kunnskap gjennom oppgaveseminarer og bedriftsbesøk.

ECO1002
Bedriftsøkono
misk analyse
med
programvare

• kunnskap om kostnadsbegrepet og ha god forståelse
for kostnaders variabilitet
• kunnskaper om ulike prinsipper for
produktkalkulasjon
• kunnskap om de grunnleggende forutsetningene for ¿
og svakhetene ved ¿ de tradisjonelle
kalkulasjonsmetodene
• kunnskap om tankegangen ved
normalkostkalkulasjon og kjenne forutsetningene og
formålet med driftsregnskap basert på normalkost

• kunne gjennomføre analyser for å finne
kostnadsoptimalt og gevinstoptimalt
produksjonsvolum
• kunne utarbeide kalkyler etter selvkost- og
bidragsprinsippet for bedrifter i ulike bransjer
• kunne fordele kostnader fra art via
kostnadssted/aktivitet til kalkyleobjekt
• kunne utarbeide et normalkostregnskap, foreta
avviksanalyse og kjenne årsaker til avvik, og kunne
foreslå iverksetting av tiltak
• kunne gjennomføre kostnads - resultat volumanalyser (KRV)
• kunne foreta enkle analyser av optimale produktvalg
i situasjoner med begrenset ressurstilgang
• kunne foreta enkle investeringsanalyser
• kunne anvende regneark på en effektiv måte til å
gjennomføre økonomiske analyser
• kunne anvende tekstbehandling og
presentasjonsverktøy på en effektiv måte for
formidling av bl.a. økonomiske analyser

• skal ha kjennskap til økonomifunksjonens rolle og
plass i bedriften, og kunne drøfte de grunnleggende
trekkene ved økonomisk styring av en virksomhet
• kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante
uttrykksformer
• kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor
faget
• kan se emnet i en større sammenheng og i et
samfunnsmessig perspektiv

Ukentlige forelesning og øvinger.

Skriftlig skoleeksamen, 5 Timer
(første gang 2018 høst).
• Obligatorisk arbeid, teller 0/100
av karakteren (første gang 2018
høst).

Oppdater og aktuell kunnskap blir
formidlet til studentene gjennom
forelesninger. Ferdighetstrening
gjennom ukentligeøvinger der
studentnene benytter aktuell
programvare til ulike analyser.
Ferdighetene testes gjennom
obligatorisk arbeid, og kunnskapen
testes gjennom skriftlig skoleeksamen.

7,5
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AK225F
Havbruksforva
ltning

10

MAR2036
Fiskevelferd

10

4

MAR2040
Praksis i
havbruksdrift
og ledelse

MAR2037
Produksjon av
marin fisk

MET3221
Anvendt
metode

5

• Ha forståelse for juridiske forhold av generell
betydning for sjømatnæringa
• Ha forståelse for hvordan akvakulturvirksomhet
begrenses av andre samfunnsinteresser
• Ha kunnskap om hvordan akvakulturvirksomhet skal
drives i henhold til eksisterende regelverk
• Ha oversikt over forvaltningsorganer med relevans for
akvakultur og deres viktigste oppgaver
• Ha oversikt over de viktigste lover og forskrifter som
regulerer akvakulturvirksomhet på land og i sjø
• Kunne redegjøre for saksbehandling i søknad om
etablering av akvakulturvirksomhet

• Delta i akvakulturvirksomhet i tråd med gjeldene
lover og regler
• Identifisere aktuelle problemstillinger og vite hvordan
disse håndteres iht. regelverket
• Delta i arbeidet med søknad om etablering av
akvakulturvirksomhet
• Bidra aktivt i bedriftens HMS- og internkontrollarbeid

• Ha kunnskap om samspillet mellom private og
offentlige interesser
• Kunne tilegne seg oppdatert kunnskap fra juridiske
kilder og statlige forvaltningsorganer
• Ha kompetanse om prosesser og
påvirkningsmuligheter i kommunal arealplanlegging.
• Ha kompetanse om prinsipper for HMS og
internkontroll (IK) i dagens arbeidsliv

Forelesninger, oppgaveskriving, multiple choice og
seminar.

Sammensatt vurdering (første gang
2018 vår).
• Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer.
Teller 60/100 av karakteren (første
gang 2018 vår).
• Mappeevaluering, teller 40/100
av karakteren (første gang 2018
vår).

Oppdater og aktuell kunnskap blir
formidlet til studentene gjennom
forelesninger.Studentne lærer seg å
bruke og orientere seg i aktuelt
lovverk gjennom obligatorisk
opppgaveskriving. Aktuelle tema
debatteres i seminarer.
Kunnskapsvurdering gjennom
multiple choise og skriftlig
skoleeksamen.

• Ha en forståelse for begrepet dyrevelferd og hva det
omfatter
• Kunne redegjøre for de ulike velferds-behovene hos
laks
• Kunne redegjøre for ulike gruppe-, individ- og
miljøbaserte velferdsindikatorene hos laks
• Ha forståelse for betydningen av god fiskevelferd på
individ-, bedrift- og samfunnsnivå
• Ha forståelse for hvordan ulike produksjonssystem og
håndteringsprosedyrer påvirker fiskevelferden

• Kunne identifisere risikoen for kompromittert
fiskevelferd under kommersiell produksjon av laksefisk
og gjøre tiltak for å motvirke dette
• Kunne iverksette spesifikke og generelle tiltak for å
forebygge kompromittert fiskevelferd.
• Bidra til å bedre fiskevelferden på anleggsnivå

• Vet betydningen av god fiskevelferd i
oppdrettsnæringen
• Har kompetanse om hvordan fiskevelferd kan
forebygges og forbedres.

Forelesninger. Ansikt-til-ansikt

Sammensatt vurdering:
• Multiple Choice, 30/100.
• Muntlig eksamen, teller 70/100
av karakteren.

Oppdater og aktuell kunnskap blir
formidlet til studentene gjennom
forelesninger med diskusjoner.
Kunnskapsvurdering gjennom
multiple choise og muntlig
eksaminering.

• Har bred kunnskap om praksisbedriftens produksjon,
interne prosedyrer og internkontrollsystem.
• Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid som
praksisbedriften er involvert i
• Har kunnskap om praksisbedriftens historie,
tradisjon, egenart og plass i samfunnet

• kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater
fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og
teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
• kan reflektere over egen faglig utøvelse i praksis og
justere denne under veiledning
• Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og
fagstoff knyttet til praksisbedriftens produksjon, og
framstille dette slik at det belyser en relevant
problemstilling
• kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og
uttrykksformer

• Har innsikt i havbruksrelevante yrkesetiske
problemstillinger
• kan planlegge og gjennomføre varierte
arbeidsoppgaver i tråd med gjeldende regelverk og
retningslinjer
• Kan formidle sentralt fagstoff til ansatte i
praksisbedriften gjennom minst to interne
lunsjseminarer
• Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre
med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette
bidra til utvikling av god praksis
• Kjenner til nytenkinger og innovasjonsprosesser i
havbruksnæringen

Studenten deltar i det daglige arbeidet i bedriften, og vil
på den måten opparbeide seg relevant erfaring fra
havbruksnæringen. Studentene må reflektere over
egen praksis, og presentere dette på et
erfaringsseminar i begynnelsen juni.

Obligatorisk deltagelse i 15 uker
praksis.

• Kunne redegjøre for oppdrettsmetoder for marine
arter
• Ha grunnleggende kunnskap om metoder i levende
fôr produksjon
• Ha oversikt over aktuelle forskningsområder innen
oppdrett av marin fisk
• Ha grunnleggende kunnskap om miljømessige,
ernæringsmessige, fiskevelferdmessige behov for
aktuelle arter

• Identifisere problemstillinger i industriell produksjon
av marine fiske arter og kommunisere disse til
eksperter
• beherske prinsippene som brukes i oppdrett av marin
fisk fra egg til høsting
• delta i drift av kommersielle oppdrettsanlegg for
marin fisk

• oppdatere kunnskap i fagområde
• delta i marine FoU-prosjekter
• formidle sentrale problemstillinger både skriftlig og
muntlig
• diskutere ulike utfordringer i marint fiskeoppdrett

Forelesninger ansikt-til-ansikt, kollikvier og oppgave.

Sammensatt vurdering (første gang
2018 høst).
• Skriftlig skoleeksamen, 4 Timer.
Teller 60/100 av karakteren (første
gang 2018 høst).
• Oppgave, teller 40/100 av
karakteren (første gang 2018 høst).

Oppdatert og aktuell kunnskap blir
formidlet til studentene gjennom
forelesninger med diskusjoner.
Kunnskapen blir bearbeidet og
studentene har faglig fordypning
gjennom oppgave.
Kunnskapsvurdering gjennom skriftlig
skoleeksamen.

• Har kunnskap om begreper og tradisjoner innen
vitenskapsteori og metode
• Har kunnskap om ulike forskningsdesign og
metodevalg
• Har kunnskap om alternativer innen kvalitative og
kvantitative metoder
• Har kunnskap om etiske utfordringer knyttet til
forskning og innsamling av data
• Har kunnskap om forskningsprosessen
• Har kunnskap om statistisk generalisering, validitet og
reliabilitet, mulige feiltolkninger og feilkilder

• Kan formulere forskbare problemstillinger
• Kan gjennomføre mindre forskningsprosjekt
• Kan bruke dataverktøy i kvantitative analyser
• Kan fortolke kvantitative data
• Kan utforme og skrive strukturerte rapporter

• Kan diskutere forholdet mellom teori og empiri
• Kan reflektere kritisk rundt teoretiske og empiriske
kilder
• Kan reflektere kritisk rundt egne metodevalg

Forelesninger, oppgaveløsning, nettstøtte.

Skriftlig eksamen, 3 Timer (første
gang 2017 høst).
1 innlevering godkjent før
eksamen, teller 0/100 av
karakteren (første gang 2017 høst).

Oppdatert og aktuell kunnskap blir
formidlet til studentene gjennom
forelesninger med diskusjoner.
Studenten skal selv arbeide med
verktøy for dataanalyse, og trenes i i
kritisk metodevalg og kildebruk samt
korrekt referering av kilder. Kunnskap
blir testet gjennom skriflig
skoleeksamen, og ferdigheter
gjennom oppgaveskriving.

20

10

5

Blokkundervisning i starten av semesteret (januar).

Karakter A-F.
Eksamen avvikles i begynnelsen av
februar før studentene går ut i
praksis.

Studenten deltar i det daglige arbeidet
i bedriften, og vil på den måten
opparbeide seg relevant erfaring fra
Obligatorisk arbeid:
havbruksnæringen. Studentene må
• Praksisrapport
reflektere over egen praksis, og
• 2 korte presentasjon i bedriften presentere dette på et
(lunsjseminar)
erfaringsseminar i begynnelsen juni.
• Presentasjon på erfaringsseminar Gjennom dette opplegget sikrer man
at studenten får erfaring fra
Obligatorisk deltagelse: 2 dagers
driftssiden av en oppdrettsbedrift.
praksisseminar i juni.
Praksisen må godkjennes fra bedriften
sin side. Refleksjon og dybdelæring
forsterkes ved obligatorisk deltagelse
på erfaringsseminar i juni
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10

SUM
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• bred kunnskap innenfor ledelsesteori og
personaladministrasjonsfagets utvikling.
• bred kunnskap innenfor organisasjonsperspektiver,
organisasjonsfaglige begreper og fagets historiske
utvikling.
• Innsikt i hva som er relevante fora og journaler for
oppdatere egen kunnskap innenfor fagområdene
ledelse og personaladministrasjon.
• kunnskaper om sentrale prinsipper og
fremgangsmåter for å fremme læring og
kompetanseutvikling i organisasjonen.
• Kjennskap til økonomifunksjonens rolle og plass i
fiskeoppdrettsbedriften
• Grunnleggende innsikt i finansregnskapets føring,
formål, oppbygging og rammebetingelser
• Kjenne til anerkjente, generelle og spesifikke
prinsipper og metoder for kostnadskalkulasjon
• Kunnskap om budsjettet som styringsverktøy
• Kunnskap om rammebetingelser og biologiske,
økonomiske og praktiske begrensninger for
utarbeidelse av gode, realistiske produksjonsplaner
• Kunnskap om produksjonsplaner og sammenhengen
mellom produksjonsplaner, regnskap, budsjetter,
verdsettelse og investeringsanalyse

• kunne utdype fagfeltets nøkkelbegreper.
• kunne gjøre rede for ulike perspektiver innenfor
organisasjon- og ledelsesteori.
• ha innsikt i ulike utvalgsmetoder i
rekrutteringsprosesser og anvende disse.
• ha innsikt i sentrale momenter som inngår i
medarbeidersamtaler.

• kunne reflektere og diskutere problemstillinger og
utfordringer som ledere står ovenfor, herunder etiske
problemstillinger, internasjonalisering og etnisk
mangfold i arbeidslivet, med andre fagfeller.
• finne frem til og oppdatere egne kunnskaper på
fagområdet.

Undervisningen gjennomføres med forelesninger og
case.

Skriftlig skoleeksamen, 5 Timer
(første gang 2017 høst).

Oppdatert og aktuell kunnskap blir
formidlet til studentene gjennom
forelesninger med diskusjoner.
Kunnskapen blir bearbeidet og
studentene har faglig fordypning med
praktiske eksempler gjennom case.
Kunnskapsvurdering gjennom skriftlig
skoleeksamen.

• Foreta lønnsomhetsanalyser og løse relevante
bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer
• Kunne foreta regnskapsmessig vurdering av levende
fiskebeholdninger (biomasse)
• Kunne utarbeide gode, realistiske produksjonsplaner
for typiske driftsenheter i fiskeoppdrett
• Kunne utarbeide resultat-, likviditets- og
balansebudsjett for typiske driftsenheter i
fiskeoppdrett
• Kunne foreta budsjettoppfølging og foreta
prestasjonsmåling på generasjonsnivå

• Få øvelse i muntlige og skriftlige framlegging
• Kunne bruke Excel til relevante beregninger og kunne
bygge opp egne regneark
• Kunne anvende kommersielle
produksjonsplanleggings- og budsjetteringsmodeller

Forelesninger inntil 8 timer pr. uke (bolker). Obligatorisk
seminar og obligatorisk studentpresentasjoner av
innleveringsoppgaver.
Undervisningen gis som forelesninger og
gruppeoppgaver. Ett obligatorisk seminar over 2 dager
knyttet til næringsspesifikke produksjonsplanleggingsog budsjetteringsmodeller.
Obligatorisk gruppevis presentasjon av gruppeoppgaver
(Mappe). Hele gruppen deltar.

Sammensatt vurdering bestående
av skriftlig skoleeksamener, mappe
og obligatorisk deltakelse:
• Skriftlig skoleeksamener: En
deleksamen i slutten av januar (2 t)
som teller 20/100 av karakteren, og
endelig slutteksamen i juni (4 t)
som teller 40/100.
• Mappe som teller 40/100 av
karakteren.
• Obligatorisk deltakelse teller
0/100 (godkjent/ikke godkjent): (1)
Seminar over 2 dager knyttet til
næringsspesifikke
produksjonsplanleggings- og
budsjetteringsmodeller og (2)
muntlig presentasjon av mappe),
alle medlemmene i gruppen må
delta. (1) og (2) må være godkjent
for å få karakter.

Oppdatert og aktuell kunnskap blir
formidlet til studentene gjennom
forelesninger med diskusjoner.
Kunnskapen blir bearbeidet og
studentene har faglig fordypning
gjennom seminarer spesielt knyttet til
næringsspesifikke
produksjonsplanleggings- og
budsjetteringsmodeller. Gjennom
oppgaver kan studenten selv
gjennomføre ulike kalkyler og
beregninger, samt gjennomføre
vurderinger. Kunnskapsvurdering
gjennom to skriftlig skoleeksamen.
Muntlig gruppepresentasjon av oppve
tester også formidlingsevnen.

• Har bred kunnskap om sentrale prinsipper for
moderne kvalitetsledelse innenfor havbruksnæringen
• kjenne til lovpålagte kvalitetstiltak, og kan oppdatere
seg når det oppstår endringer innen lovpålagte
kvalitetstiltak
• har kunnskap om og forstår viktigheten av
systematisk HMS arbeid i oppdrettsbedrifter

• kan reflektere over egen faglig utøvelse ved
planlegging og oppbygging av kvalitets- og HMSsystemer, og justere denne under veiledning
• kan finne og vurdere relevant informasjon og
fagstoff, og fremstille dette for å belyse
problemstillinger innen kvalitetsledelse og HMS

• kan anvende faglig kunnskap for å delta i oppbygging Forelesninger anikt-til-ansikt, skriftlige oppgaver med
av kvalitetssystemer i oppdrettsbedrifter
studentmedveiledning, gruppeoppgaver og muntlig
• kan sikre at lovpålagte HMS og kvalitetstiltak følges
presentasjon.
opp på egen arbeidsplass
• kan formidle gode løsninger om oppbygging og bruk
av kvalitetssystemer og HMS, både skriftlig og muntlig.
• kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre
med bakgrunn innen kvalitetssystemer og HMS, og
gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

• Mappe (MA) bestående av 1
individuell skriftlig oppgave med
studentmedveiledning, og en
gruppeoppgave med muntlig
presentasjon. Mappen vurderes
bestått/ ikke bestått.
• Sammensatt vurdering (SV)
bestående av individuell multiple
choice og en gruppeoppgave med
muntlig eksaminasjon. Vurderes
bestått/ ikke bestått.

Oppdatert og aktuell kunnskap blir
formidlet til studentene gjennom
forelesninger med diskusjoner.
Kunnskapen blir bearbeidet og
studentene har faglig fordypning
gjennom oppgaver med
studentveiledning.
Kunnskapsvurdering gjennom skriftlig
skoleeksamen og multiple choise.
Muntlig gruppepresentasjon tester
også formidlingsevnen.

• ha kjennskap til de vanligste funksjonene av en
variabel
• forstå forskjellen på gjennomsnittlig vekstrate og
øyeblikkelig vekstrate til en funksjon
• ha kjennskap til de vanligste deskriptive målene for et
datasett, sannsynlighetsfordelinger og
inferensteknikker
• forstå forskjellen mellom parameteren i en
populasjon og utvalgsestimatet av den samme
parameteren

• kunne utføre elementære algebraiske
manipulasjoner og løse likninger
• kunne bruke den deriverte for å analysere funksjoner
av en variabel
• kunne bruke elementær sannsynlighetsregning
• kunne bruke elementær estimeringsteori og utføre
elementær hypotesetesting

• kunne utføre den nødvendige problemløsningen ved
arbeid med oppgaver i matematikk
• kunne utføre den nødvendige problemløsningen ved
arbeid med oppgaver i statistikk

Forelesing og oppgaveløsning
Øvelsesgrupper
Individuelle innleveringsoppgaver

Skriftlig skoleeksamen, 6 Timer

Oppdatert og aktuell kunnskap blir
formidlet til studentene gjennom
forelesninger med diskusjoner.
Kunnskapen blir bearbeidet og
studentene har faglig fordypning
gjennom øvelsesgrupper med
individuelle innleveringsoppgaver.
Kunnskapsvurdering gjennomskriftlig
skoleeksamen.

• ha bred kunnskap om sentral teori, verktøy og
metoder innenfor oppgavens tema
• kunne planlegge og gjennomføre et selvstendig
utredningsprosjekt eller mindre eksperimentelt arbeid
med rapportering.

• etter utført oppgave kunne uttrykke seg skriftlig klart
og konsist innenfor en faglig ramme
• kunne foreta kritisk vurdering og bruk av ulike typer
skriftlige faglige kilder
• kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere
denne under veiledning

• studenten skal via god kildebruk og erverva
kunnskaper kunne kommunisere oppdrettsfaglige
spørsmål til næringa og samfunnet for øvrig.
• studenten skal kjenne til hvordan forskningsmessige
tilnærminger til faglige spørsmål foregår

Ansikt-til-ansikt-undervisning.
Seminar om oppgaveskriving.
Veiledet, selvstendig arbeid.

Bacheloroppgave

Gjennom et selvstendig arbeid trenes
studentene i litteraturinnhenting,
hypotesetesting og oppgaveskriving
under faglig veiledning.
Bacheloroppgaven vurderes og
karaktersettes av intern medsensor og
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/00945-137
Klikk her for å skrive inn tekst.
Wenche Rødal
Møtedato
28.11.2018

RUTINEBESKRIVELSE FOR HÅNDTERING AV AVVIK PÅ 2-TO KARAKTERER
ELLER MER MELLOM ORDINÆR SENSUR OG KLAGESENSUR
Forslag til vedtak:
Rutinebeskrivelse for håndtering av avvik på 2-to karakterer eller mer mellom ordinær- og
klagesensur:


Alle involverte sensorer i ordinær kommisjon og klagekommisjon skal i fellesskap
foreta en ny vurdering av sensuren før siste og endelig karakter fastsettes.



Intern sensor i ordinær kommisjon har ansvaret for koordinering av ny vurdering.



Endelig vurdering settes ved flertallsavgjørelse. Dersom stemmelikhet, er det ekstern
klagesensor som fastsetter endelig karakter.
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Sammendrag
Endringer i Universitets- og høyskolelovens §5-3 fastsetter at institusjonene skal foreta en
ytterligere vurdering før endelig karakter fastsettes ved avvik på 2 karakterer eller mer
mellom ordinær sensur og klagesensur. Forslag til rutinebeskrivelse ved Nord universitet er
utarbeidet av Åshild Karevold, studieleder BLU, Rita Romarheim, rådgiver seksjon eksamen
og vitnemål og Wenche Rødal, rådgiver seksjon eksamen og vitnemål.
Saksframstilling
Saksutredningen gjelder forslag til rutinebeskrivelse for håndtering av avvik på 2-to
karakterer eller mer mellom ordinær sensur og klagesensur.
Bakgrunn
Behov for opprettelse av rutinebeskrivelsen skyldes endring i universitets- og høyskoleloven
av 1. april 2005 nr 15 (uhl.) § 5-3 sjette ledd.
Uhl. § 5-3 sjette ledd fastsetter at institusjonene skal foreta ytterligere en vurdering før
endelig karakter fastsettes hvis en eksamenskarakter ved klagesensur avviker med to eller
flere karakterer fra opprinnelig sensur.
Endringen gjelder for klagesensur som er falt etter 01.07.2018 og gjelder også for ny/utsatte
eksamener for studieåret 2017/18 som blir avviklet høsten 2018.
Kunnskapsdepartementet har kommet med følgende formulering:
«Departementet er av den oppfatning at det antas å være mest hensiktsmessig om de
involverte sensorene fra opprinnelig sensur og ny sensur vurderer dette i fellesskap og
kommer frem til en omforent endelig karakter, eventuelt også i samarbeid med fagansvarlig.
En annen mulighet er at nye fagpersoner vurderer om de to sensurene er i samsvar med
sensurkriteriene. Departementet presiserer at det vil være innenfor
utdanningsinstitusjonenes egen råderett å bestemme hvordan de nye reglene for sensur
best kan gjennomføres ved egen institusjon.»
Ved den nye vurderingen skal all dokumentasjon være tilgjengelig og bestemmelsen om
«blind sensur» i § 5-3 fjerde ledd kommer derfor ikke til anvendelse. Institusjonens
sensurvedtak i slike klagesaker er endelig og kan ikke påklages.
Forslag til rutinebeskrivelse
Rutinebeskrivelse for håndtering av avvik på 2-to karakterer eller mer mellom ordinær- og
klagesensur:
 Alle involverte sensorer i ordinær kommisjon og klagekommisjon skal i fellesskap
foreta en ny vurdering av sensurene før siste og endelig karakter fastsettes.
 Intern sensor i ordinær kommisjon har ansvaret for koordinering av ny vurdering.
 Endelig vurdering settes ved flertallsavgjørelse. Dersom stemmelikhet, er det ekstern
klagesensor som setter endelig karakter.
Begrunnelse for vedtaket
Forslag til rutinebeskrivelse er i tråd med formulering fra Kunnskapsdepartementet.
Ved å involvere alle sensorer i både ordinær kommisjon og klagekommisjon, vil siste sensur
bli grundig gjennomgått fra alle perspektiver – både fra de som har sensurert hovedandelen
av besvarelsene på aktuell eksamensavvikling, og de som har mindre sammenligningsgrunnlag. Her vil det også avdekkes om sensorveiledningen var grundig nok – en erfaring
som kan tas med videre i senere eksamensavviklinger i samme emne. I de tilfeller hvor det er
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mye tverrfaglighet oppnår man også at alle fagområder dekkes godt ved å involvere samtlige
sensorer.
Intern sensor er i mange tilfeller emneansvarlig og har da ifølge «Roller i det systematiske
kvalitetsarbeidet for utdanning» revidert 17.04.2018 ansvar for at sensur blir gjennomført.
Flertallsavgjørelse foreslås da det ikke skal være mulig at en sensor skal kunne overprøve de
øvrige. Ved stemmelikhet foreslås ekstern klagesensor som den som kan ta den endelig
avgjørelsen – i tråd med vanlig praksis der ekstern sensor i ordinær kommisjon eller
klagekommisjon har siste ord.

Vedlegg:
Skriv her
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16/02152-29
Hanne Solheim Hansen
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ORIENTERING OM TILSYN MED NORD UNIVERSITETS SYSTEMATISKE
KVALITETSARBEID
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.

21/18 Orientering om tilsyn med Nord universitets systematiske kvalitetsarbeid - 16/02152-29 Orientering om tilsyn med Nord universitets systematiske kvalitetsarbeid : Orientering om tilsyn med Nord universitets systematiske kvalitetsarbeid

Saksframstilling
Bakgrunn
Thorbjørn Aakre i studieavdelingen vil i møtet orientere om det forestående tilsynet med
Nord universitets systematiske kvalitetsarbeid.




Prosess
Dokumentasjonskrav til det periodiske tilsynet
Ansvar og tidsplan

Vedlegg:
Prosess
Dokumentasjonskrav til det periodiske tilsynet
Ansvar og tidsplan
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Nord universitet
Postboks 1490
8049 BODØ

Saksbehandler: Ingvil Urdal
Vår ref: 18/06842-11
Vår dato: 31.10.2018
Deres ref:
Deres dato:

Oversendelse av dokumentasjonskrav til periodisk tilsyn med Nord universitets
kvalitetsarbeid
Vi viser til NOKUTs tilsyn med Nord universitets systematiske kvalitetsarbeid. Vedlagt er
dokumentasjonskravene for institusjonsnivå og studietilbudsnivå som dere skal sende til NOKUT.
Dokumentasjonen sendes senest innen 15. februar 2019 til postmottak@nokut.no
Vi ber om at dere sender en bekreftelse på at dere har mottatt dokumentasjonskravene til ingvil.urdal@nokut.no
Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter som NOKUT mottar, som hovedregel er offentlige, jf.
offentlighetsloven (offl.) § 3. Vi journalfører inngående og utgående korrespondanse og publiserer dette på vår
offentlige elektroniske postjournal. Dette betyr at alle dokumenter i periodisk tilsyn med kvalitetsarbeid blir
publisert på vår postjournal og er offentlig tilgjengelige.
Det er viktig at institusjoner som sender inn dokumentasjon til NOKUT sørger for at det ikke forekommer
taushetsbelagte opplysninger eller sensitive personopplysninger.
Dersom dokumentasjonen inneholder opplysninger som institusjonene mener må unntas offentligheten, må dette
informeres om ved innsendelse og begrunnes med henvisning til et rettslig grunnlag for dette. Det er kun
enkeltopplysninger som i så fall kan unntas, ikke hele dokumenter. NOKUT vil foreta en selvstendig vurdering
av begrunnelsen og kan ha plikt til å gi merinnsyn selv om det foreligger et rettslig grunnlag til unnta
opplysningene fra offentligheten, jf. offl. § 11.
Med hilsen
Hege Brodahl
seksjonssjef

Rachel Glasser
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert.
Kopi til: Nord universitet v/Jan-Atle Toska
Vedlegg: Dokumentasjonskrav til tilsyn med kvalitetsarbeidet ved Nord universitet

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Postboks 578, 1327 Lysaker | Drammensveien 288
postmottak@nokut.no | tlf: 21 02 18 00 | faks: 21 02 18 01
www.nokut.no
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Dokumentasjon av kvalitetsarbeid ved Nord Universitet
Institusjonen skal dokumentere sitt kvalitetsarbeid på institusjonsnivå og studietilbudsnivå.
NOKUTs veiledning til de aktuelle kravene er tilgjengelig på www.nokut.no og heter «Veiledning
til NOKUTS studietilsynsforskrift».
NOKUT ber dere sende inn dokumentasjon som belyser hvordan dere fyller gjeldende krav til
systematisk kvalitetsarbeid i universitets- og høyskoleloven, KDs studiekvalitetsforskrift og
NOKUTs studietilsynsforskrift.
Tilsynet med kvalitetsarbeidet skal baseres på originalkilder fra kvalitetsarbeidet, og NOKUT
ønsker ikke at institusjonen skal produsere ny dokumentasjon for tilsynet. Det er tre unntak fra
dette: 1) institusjonsledelsens beskrivelse av institusjonelle særtrekk, 2) redegjørelser for enkelte av
forskriftskravene på institusjonsnivå, samt 3) en leseveiledning for hvert enkelt krav. Dette går frem
av de to vedlagte malene.

Dokumentasjon på institusjonsnivå
Dokumentasjon av kvalitetsarbeid på institusjonsnivå skal gjøre det mulig for de sakkyndige å
vurdere kvalitetsarbeidet fra et overordnet institusjonsperspektiv. Dette omfatter et utvalg av
institusjonens styrende/overordnede dokumenter.

Dokumentasjon på studietilbudsnivå
Dokumentasjon av kvalitetsarbeid på studietilbudsnivå skal gjøre det mulig for de sakkyndige å
vurdere institusjonens kvalitetsarbeid knyttet til studietilbudene. Dette omfatter dokumentasjon av
rutiner og praksis for hvordan institusjonen systematisk arbeider for forbedring og utvikling av
studietilbudene.
For Nord Universitet ber vi om dokumentasjon av kvalitetsarbeidet knyttet til følgende studietilbud:
1. Bachelor i naturforvaltning, studiested Steinkjer
2. Bachelor i økonomi, studiested Steinkjer
3. Bachelor i nordområdestudier, studiested Bodø
4. Bachelor i sykepleie, studiested Levanger
5. Grunnskolelærerutdanning master 5-10, studiested Bodø
6. Master i biovitenskap, studiested Bodø
7. Master i psykisk helsearbeid, studiested Namsos og Levanger
8. MBA i teknologiledelse, studiested Mo i Rana
9. Ph.d. i akvatisk biovitenskap, studiested Bodø
10. Ph.d. i sosiologi, studiested Bodø

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Postboks 578, 1327 Lysaker | Drammensveien 288
postmottak@nokut.no | tlf: 21 02 18 00 | faks: 21 02 18 01
www.nokut.no
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Eksempler på dokumentasjon av kvalitetsarbeidet
Nedenfor er en veiledende liste med eksempler på dokumentasjon som kan være relevant for å
belyse det systematiske kvalitetsarbeidet. Institusjonen må vurdere om det er flere eller andre
dokumenter som best belyser hvordan kvalitetsarbeidet oppfyller kravene:













Systembeskrivelse for institusjonens kvalitetsarbeid, med bl.a. fordeling av roller og ansvar i
kvalitetsarbeidet, oversikt over rapporteringslinjer etc.
Mandater for, og ev. referater fra, flere relevante utvalg knyttet til kvalitetsarbeidet
Årsrapporter for kvalitetsarbeidet/studiekvalitet
Rutine-/prosedyrebeskrivelser for kvalitetsarbeidet
Dokumentasjon som viser hvordan institusjonen sikrer at ansatte og studenter inkluderes i
det systematiske kvalitetsarbeidet
Dokumenterte rutiner og dokumentert praksis for akkreditering av nye studietilbud og
revidering av akkrediteringen til eksistrenede studietilbud
Eksempler på f.eks. eksternevalueringer, sensorrapporter, relevansundersøkelser,
kandidat-/alumni-undersøkelser, avtakerundersøkelser, studiestartundersøkelse,
læringsmiljøundersøkelser og hvordan disse brukes i kvalitetsarbeidet
Eksempler på hvordan institusjonen f.eks. analyserer og bruker informasjon fra større
nasjonale undersøkelser
Dokumentasjon som viser rutiner og praksis for hvordan institusjonen systematisk innhenter
og anvender informasjon om studietilbudenes kvalitet
Årshjul og ev. tiltaks-/handlingsplaner for kvalitetsarbeidet som viser hvordan kunnskap fra
kvalitetsarbeidet systematisk blir brukt for å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke
eventuelt sviktende kvalitet
Planer for virksomhetsstyring
Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold

Innsending av dokumentasjon
NOKUT ønsker at dokumentasjonen som sendes inn er mest mulig målrettet. Derfor ber vi om at
dokumentene struktureres ut i fra de vedlagte malene.
Vi understreker at institusjonen skal sende inn et samlet dokument for institusjonsnivå, og et samlet
dokument for hvert av de utvalgte studietilbudene. For styrende/overordnede dokumenter som er
svært omfattende ber vi om at institusjonen synliggjør hvilke deler av dokumentet som er
nødvendig for de sakkyndiges vurdering. Hvis samme dokumentasjon imøtekommer flere krav, skal
denne dokumentasjonen kun legges ved én gang og vises til i leseveiledningen.
Ønskede sidetall er indikert i malen. Vennligst benytt standard skriftformat. Dokumentasjonen skal
ha en tydelig innholdsfortegnelse med sidetall og sendes til NOKUT i PDF-format (ett dokument
for institusjonsnivå og ett dokument per studietilbud).
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Vedlegg 1: Mal for innsending av dokumentasjon på institusjonsnivå
i.

Forside med institusjonens navn

ii.

Innholdsfortegnelse

iii.

Institusjonsledelsens beskrivelse av institusjonelle særtrekk (1-3 sider)
F.eks. organisasjonsstruktur, økonomi, geografi, historikk, som reflekterer hvordan
institusjonen driver kvalitetsarbeid.

1. Universitets- og høyskoleloven, § 1-6
Dokumenterte rutiner for gjennomføring av studentevalueringer, samt eventuelle eksempler på
gjennomførte studentevalueringer.
1.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon (maks 1 side)
2. Studiekvalitetsforskriften, § 2-1(2)
Dokumenterte rutiner for periodisk evaluering av studietilbudene, samt eventuelle eksempler på
gjennomførte evalueringer.
2.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon (maks 1 side)
3. Universitets- og høyskoleloven, § 4-3 (4)
Dokumenterte rutiner for hvordan arbeid med læringsmiljøet inngår i kvalitetsarbeidet, samt
eventuelle eksempler på arbeid med læringsmiljøet.
3.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon (maks 1 side)
4. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (1)
4.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon (maks 1 side)
4.2 Dokumentasjonen
5. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (2)
5.1 Redegjørelse som bl.a. kan beskrive følgende punkter (1-2 sider):
 Beskriv rapporteringslinjer og ansvarsfordeling i kvalitetsarbeidet mellom nivåene ved
institusjonen.
 Beskriv hvordan institusjonen arbeider med å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og
studenter
5.2 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon (maks 1 side)
5.3 Dokumentasjonen
3
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6. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (3)
6.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon (maks 1 side)
6.2 Dokumentasjonen
7. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (4)
7.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon (maks 1 side)
7.2 Dokumentasjonen
8. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (5)
8.1 Redegjørelse som bl.a. kan besvare følgende spørsmål (1-2 sider):
 Hvordan bruker institusjonen kunnskap fra kvalitetsarbeidet systematisk til å utvikle
kvaliteten i studietilbudene og til å avdekke og rette opp eventuelt sviktende kvalitet?
8.2 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon (maks 1 side)
8.3 Dokumentasjonen
9. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (6)
9.1 Redegjørelse som bl.a. kan besvare følgende spørsmål (1-2 sider):
 Beskriv hvordan resultater fra kvalitetsarbeidet inngår i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering
og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje
9.2 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon (maks 1 side)
9.3 Dokumentasjonen
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Vedlegg 2: Mal for innsending av dokumentasjon på studietilbudsnivå
i. Forside med institusjonens navn og navn på studietilbudet
ii. Innholdsfortegnelse
1. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (2)
1.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon (maks 1 side)
1.2 Dokumentasjonen
2. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (3)
2.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon (maks 1 side)
2.3 Dokumentasjonen
3. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (4)
3.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon (maks 1 side)
3.2 Dokumentasjonen
4. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (5)
4.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon (maks 1 side)
4.2 Dokumentasjonen
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Ansvarsfordeling og tidsplan for å samle dokumentasjon og beskrive kvalitetsarbeidet i forbindelse
med NOKUT tilsyn for Nord universitet 2018-2019.

Ansvarsfordeling:
Hovedansvarlig for dokumentasjonen: Jan-Atle Toska og Hanne Solheim Hansen
Sekretariat: Thorbjørn Aakre, Elin Sommerli og Margrethe Mørkved Solli
Skriveteam: Team av ansatte på fakultetene som har ansvar for å finne, skrive og laste opp
dokumentasjon til felles prosjektrom. Oppnevnes av dekan.
02.11.18
1 times
skypemøte

Kick off for tilsyn. Skypemøte med dekaner,
prodekaner og aktuelle SPA + sekretærer + leder
studentparlamentet (Magnus Langfjord +
nestleder + Andrea og Solveig, Andreas Grøtte)
 Hvem blir med i skrivegruppen i hvert
fakultet (trikketesten)
 Tidsplanen
 Prosjektrom eget til dokumentasjon
 De 6 pkt i §4-1 – selvevaluering
 De overordnet punktene og notat

Thorbjørn Aakre leder
møtet + Margrethe + Elin

08.11.18

Workshop for de 10 studieprogram som er case i
tilsynet. Alle i skriveteamene i fakultetene
Hva kan vi lage en felles mal for, slik at det ser
enhetlig ut?
Del-leveranser (legg inn i prosjektrom)
 Info, studieprogram og emneoversikt for
studieprogrammene
 prosessbeskrivelser
 mandater til ulike utvalg
 workshop?
Workshop kl. 9-11
 Gjennomgang av dokumentasjon (status)
 Avklaringer?
 Gruppearbeid (bachelor, master, og
ph.d.-gruppe)
 Erfaringsdeling
Her bør vi ha en kvalitetssjekk på at det som er
levert dekker alt det skal. Hvem og hvordan skal
vi gjøre det?
Del-leveranser
 Første innlevering av dokumentasjon
 Fordeling av tekster mellom
skriveteamene. Kritisk venn

Thorbjørn, Margrethe og
Elin

Workshop
 Felles gjennomgang av dokumentasjon

skriveteamene

04.12.18

13.12.18

10.01.19

16.01.19

Thorbjørn, Margrethe,
Elin
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01.02.19

Godkjenning av dekan for leveranse fra hvert
fakultet
Første utkast av hele dokumentasjonen ferdig og
lagt inn i prosjektrommet av skriveteamene fra
hvert fakultet

sekretariatet
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01.02.19 –
04.02.19

10.02.19

Gjennomlesing av intern lesegruppe
Asbjørn Røiseland, Jan-Atle Toska, Arne
Brinchmann, Stig Fossum, Reid Hole, Bjørn Olsen,
Hanne Solheim Hansen
Gjennomlesing av ekstern lesegruppe HVL, USØ,
HINN. Det overordnet skrivet fra hver institusjon.
Nord stiller med 3 personer, en til hver institusjon
Alle innspill til sekretariatet

10.-13. 02

Siste revisjon

15.02.19

Oversendelse av dokumentasjon til NOKUT
Feiring

01.02.1907.02.19

Sekretariatet + Jan-Atle
og Hanne
Sekretariatet + Jan-Atle
og Hanne
Jan-Atle Toska
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NOKUT
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NOKUT sin tidsplan
• En sakkyndig komité utnevnt av NOKUT vil gjennomføre tilsynet
•
•
•
•

•
•
•
•

Frode Eika Sandnes, professor i informatikk OsloMet
Geir Øien, professor i elektronikk og telekommunikasjon NTNU
Birgitte Quelle, sjef for ledelse og strategi ved VIA University College (VIA), Danmark
Christina Eide, Student ved Universitetet i Oslo )

Komiteen plukker ut de dokumenter og utdanninger de ønsker å undersøke
Liste med ønsket dokumentasjon kommer til Nord den 1.11.18
Nord leverer skriftlig dokumentasjon, frist 15.2.19
Komiteen vil besøke Nord universitet onsdag 8. mai og torsdag 9. mai 2019.
Besøket vil gjennomføres ved studiested i Bodø, og universitetet må legge til
rette for at samtaler med personer fra andre studiesteder kan gjennomføres per
Skype/videokonferanse.
• Sakkyndig rapport, der Nord kan korrigere faktiske feil, juni 2019
• Ferdig tilsynsrapport august 2019
• NOKUTs styre fatter vedtak i saken oktober 2019
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Studietilsynsforskriften
§ 4-1.Krav til det systematiske kvalitetsarbeidet
1. Institusjonens kvalitetsarbeid skal være forankret i en strategi og dekke alle vesentlige
områder av betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte.
2. Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer.
Institusjonen skal gjennom kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant
ansatte og studenter.
3. Institusjonen skal ha ordninger for å systematisk kontrollere at alle studietilbud
tilfredsstiller kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
og fagskoleutdanning § 3-1 til § 3-4 og kapittel 2 i denne forskrift, og eventuelle
tilleggskrav fastsatt av institusjonen.
4. Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne
vurdere kvaliteten i alle studietilbud.
5. Kunnskap og avdekke eventuelt sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opfra
kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene p innen rimelig tid.
6. Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og
strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

15/02640-25
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
28.11.2018

NYHETSBREV FRA UHR - JULI OG AUGUST 2018
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar nyhetsbrev fra UHR for juli og august 2018 til orientering.

Vedlegg:
Nyhetsbrev fra UHR 7/2018
Nyhetsbrev fra UHR 8/2018
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From:
Sent:
To:
Subject:

Ann Elin Brattebø Andersen <ann.elin.b.andersen@uhr.no>
5. oktober 2018 11:54
Ann Elin Brattebø Andersen
Nyhetsbrev fra Universitets- og høgskolerådet (UHR) nr. 7/2018

UHR-Nyhetsbrev nr. 7/2018:
- Nasjonalt samarbeid om praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene
- UHR-Konferansen 2018
- UHRs høringssvar: Forslag om endring i stillingsstrukturen (Underdal-utvalget)
- Peer Learning Activity (PLA) om integrering av flyktninger i høyere utdanning
- Uniped feirer 40 år
- Hever undervisningskvaliteten for studentene
- The Nordic Open Science Conference 2018
- Konferanse: Rom for aktive studenter
- Webinarfestivalen 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nasjonalt samarbeid om praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene
I februar 2018 vedtok UHRs fagstrategiske enhet for helse- og sosialfagutdanninger (UHRHS) Veiledende nasjonale retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i
helse- og velferdstjenestene. Brukt riktig, skal retningslinjene kunne bidra til større grad av nasjonal
enighet og samarbeid om hva som bør være et felles minstekrav til praksisveilederes generiske
veiledningskompetanse, på tvers av utdanningstyper og praksisarenaer. UHR-Helse og sosial setter
nå sammen en arbeidsgruppe av fagpersoner som får i oppdrag å fremskaffe det
kunnskapsgrunnlaget som trengs for å styrke nasjonal enighet og mer samarbeid om utdanning og
kompetansevurdering av praksisveiledere. Les mer: https://www.uhr.no/nyheter/aktuelt/nasjonaltsamarbeid-om-praksisveiledere-i-helse-og-velferdstjenestene.4211.aspx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UHR-Konferansen 2018
Tema for årets UHR-konferanse 21. november er: Hvordan få til et godt samspill mellom Langtidsplan
for forskning og høyere utdanning 2019-2028, Erasmus og Horisont Europa? Er målene ambisiøse nok
og hvordan når vi dem? Konferansen arrangeres i Oslo på Oslo Kongressenter. Påmeldingsfrist 22.
oktober. Les mer: https://www.uhr.no/om/uhr-konferansen/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UHRs høringssvar: Forslag om endring i stillingsstrukturen (Underdal-utvalget)
Etter bred behandling i UHRs strategiske enheter og styre, sendte vi i dag inn vårt høringssvar på
Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i stillingsstrukturen ved universiteter og høyskoler.
Forslagene til Underdal-utvalget får betinget støtte fra UHR. Vi foreslår at noen av forslagene bør
utredes nærmere og at navnene på de nye stillingene bør forbedres. Videre foreslår vi to postdokvarianter og at merittert professor tas i bruk i stedet for et fjerde stillingsnivå. Les mer:
https://www.uhr.no/nyheter/meninger-fra-uhr/uhrs-horingssvar-forslag-om-endring-i-stillingsstrukturenunderdal-utvalget.4181.aspx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peer Learning Activity (PLA) om integrering av flyktninger i høyere utdanning
Representanter fra myndigheter, nasjonale organisasjoner og UH-institusjoner i ni land var samlet i
Brussel for å dele erfaringer og eksempler på god praksis. Les mer:
https://www.uhr.no/nyheter/nyheter-fra-uhr/peer-learning-activity-pla-om-integrering-av-flyktninger-ihoyere-utdanning.4152.aspx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uniped feirer 40 år
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UHRs tidsskrift UNIPED feirer nå sitt 40 års jubileum. UNIPED er en vitenskapelig publiseringskanal på
nivå 1. Dagen ble markert med jubileumsutgave og eget seminar på Universitetsbiblioteket på UiO.
Les mer: https://www.uhr.no/nyheter/nyheter-fra-uhr/uniped-feirer-40-ar.4148.aspx
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hever undervisningskvaliteten for studentene
Regjeringen innfører krav om pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og
forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren. Kravet skal sikre enda bedre undervisningstilbud
for studentene. Den nye forskriften trer i kraft 1. september 2019. fra Les mer:
https://www.uhr.no/nyheter/nyheter-fra-uhr/hever-undervisningskvaliteten-for-studentene.4125.aspx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The Nordic Open Science Conference 2018
How far have the Nordic countries reached when it comes to addressing open science? What
incentives and rewards are needed to engage scientists to openly share their research? These are a
few of the questions that will be discussed during the Nordic Open Science Conference 15.-16.
November 2018 in Stockholm. Les mer: https://www.delegia.com/nosc2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konferanse: Rom for aktive studenter
UiT Norges arktiske universitet og OsloMet – storbyuniversitetet arrangerer konferanse med faglig
innspill, diskusjoner og omvisning på klasserom designet for aktiv læring. Konferansen arrangeres i
Tromsø 29.-30. november 2018. Mer informasjon om program og påmelding:
https://site.uit.no/romforaktivestudenter/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Webinarfestivalen 2018
Webinarfestivalen er en digital møteplass for utveksling av kunnskap, erfaringer, ideer, visjoner og
problemstillinger. En heldigital nettbasert nasjonal konferanse 6. og 7. november 2018. Mer
informasjon om konferansen: https://www.ntnu.no/web/webinarfestivalen/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Universitets- og høgskolerådet (UHR),
Stortorvet 2, 0155 Oslo
Tel: +47 409 14 969, www.uhr.no, postmottak@uhr.no
-----------------------------------------------------------------------------------------------UHR har 33 medlemsinstitusjoner ved universiteter, vitenskapelige høgskoler, akkrediterte
høgskoler og kunsthøgskoler i Norge. Nyhetsbrevet vil komme ca en gang i måneden, og sendes til ledelsen ved
medlemsinstitusjonene, informasjonsenheter/-kontakter ved medlemsinstitusjonene, samarbeidspartnere og
andre som ønsker slik informasjon. Send gjerne brevet videre til andre som kan ha nytte av det.
Dersom du har tips til utdannings- og forskningspolitiske saker vi burde ta med i neste nyhetsbrev, har mottatt
brevet via omveier og gjerne vil bli oppført på adresselisten, eller hvis du ikke ønsker å motta dette brevet,
kontakt: Ann Elin B. Andersen, telefon: +47 415 53 740 eller e-post: ann.elin.b.andersen@uhr.no
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UHR-Nyhetsbrev nr. 8/2018:
-

Arbeidslivsportalen
UHR-bloggen: Høyere utdanning og samarbeid med arbeidslivet - tema på UHRkonferansen
- Nye, reviderte retningslinjer for barnehagelærerutdanning vedtatt
- UHR-bloggen: Digitalisering – perspektiver fremover for UH-sektoren
- UHR-bloggen: Åpen vitenskap
- Oppfølging av evalueringen av samfunnsvitenskapelig forskning (SAMEVAL)
- Det nordiske universitetssamarbeidet (NUS) støtter Plan S
- UHR-bloggen: Åpen tilgang er best for samfunnet
- Godt budsjett og viktige opptrappingsmål i langtidsplanen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arbeidslivsportalen
OsloMet har fått 7,6 millioner fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for å utvikle en nasjonal og
digital portal; Arbeidslivsportalen. Arbeidslivsportalen skal både gi fremtidens arbeidstakere
erfaringen de trenger og kvalitet til norske arbeidsplasser. Alt skal komme brukeren til gode, enten
brukeren er et skolebarn, en pasient, en privat kunde eller en offentlig virksomhet. Vi begynner med
studentpraksis ved å gjøre det enkelt og finne de beste praksisplassene for norske studenter.
Prosjektet tar sikte på å lansere den nasjonale løsningen innen juni 2020. Les mer om
Arbeidslivsportalen på prosjektets nettsider: https://blogg.hioa.no/arbeidslivsportalen/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UHR-bloggen: Høyere utdanning og samarbeid med arbeidslivet - tema på UHR-konferansen
Hvordan kan arbeids- og næringsliv bidra til å gjøre høyere utdanning mer relevant, og hvordan kan
man styrke samarbeidet mellom sektoren og arbeidslivet? Dette er noen av spørsmålene vi vil stille i
parallellsesjonen om høyere utdanning og samarbeid med arbeidslivet på UHR-konferansen 21.
november. Les mer: https://www.uhr.no/nyheter/uhr-bloggen/uhr-bloggen-hoyere-utdanning-ogsamarbeid-med-arbeidslivet-tema-pa-uhr-konferansen.4243.aspx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nye, reviderte retningslinjer for barnehagelærerutdanning vedtatt
UHR-Lærerutdanning godkjente onsdag 17. oktober nye, reviderte, nasjonale retningslinjer for
barnehagelærerutdanning. Disse finnes på nettsiden nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene.
Les mer: https://www.uhr.no/nyheter/nyheter-fra-uhr/nye-reviderte-retningslinjer-forbarnehagelarerutdanning-vedtatt.4250.aspx og https://www.uhr.no/temasider/nasjonale-retningslinjer-forlarerutdanningene/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UHR-bloggen: Digitalisering – perspektiver fremover for UH-sektoren
Et viktig tema i langtidsplanen er fornyelse av offentlig sektor. Denne sektoren utgjør i underkant av
50 prosent av brutto nasjonalprodukt og sysselsetter en tredjedel av arbeidsstokken.
Perspektivmeldingen (Meld.St. 29 (2016–2017)) peker på at det vil bli store fremtidige utfordringer
både for finansiering og bemanning av det offentlige tjenestetilbudet. Hvordan arbeider
universitetene og høgskolene for å innfri forventninger knyttet til digitalisering? Dette diskuteres på
UHR-konferansen 21. november. Les mer: https://www.uhr.no/nyheter/uhr-bloggen/uhr-bloggendigitalisering-perspektiver-fremover-for-uh-sektoren-temaet-diskuteres-pa-uhr-konferansen.4235.aspx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UHR-bloggen: Åpen vitenskap
Regjeringens ambisjon er å legge til rette for økt verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser,
omstille norsk økonomi og skape et inkluderende arbeidsliv der ingen går ut på dato. Vi skal de neste
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årene gjennomføre det grønne skiftet, oppfylle Norges klimaforpliktelser og bidra til en mer
bærekraftig verden. Universiteter og høyskoler er viktige for å lykkes med å nå disse målene. På UHRkonferansen 2018 samler vi ledere fra universiteter og høyskoler, myndigheter og arbeids- og
næringslivets organisasjoner til å diskutere målene og tiltakene i planen. Er målene ambisiøse nok og
hvordan når vi dem? Les mer: https://www.uhr.no/nyheter/uhr-bloggen/uhr-bloggen-apen-vitenskap-et-avtemaene-pa-uhr-konferansen.4154.aspx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oppfølging av evalueringen av samfunnsvitenskapelig forskning (SAMEVAL)
I juni 2018 ble evalueringen av samfunnsvitenskapelig forskning (SAMEVAL) i Norge lansert. Formålet
med evalueringen har vært å vurdere kvaliteten på norsk samfunnsvitenskapelig forskning og belyse
hvordan forskningen formidles og tas i bruk. Den 10. oktober arrangerte Forskningsrådet et møte der
tilbakemeldinger fra UH-sektoren ble gjennomgått. Les mer: https://www.uhr.no/nyheter/nyheter-frauhr/oppfolging-av-evalueringen-av-samfunnsvitenskapelig-forskning-sameval.4220.aspx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det nordiske universitetssamarbeidet (NUS) støtter Plan S
Det nordiske universitetssamarbeidet (NUS) støtter arbeidet med Plan S, som er en europeisk
plattform for åpen tilgang til forskningsartikler. NUS peker samtidig på at det er utfordringer knyttet
til tidsperspektivet. Universitets- og høgskolerådet (UHR) har stilt seg bak NUS’ uttalelse, men legger
vekt på at utfordringer knyttet til både tidsplanen og implementeringen må håndteres. Les mer:
https://www.uhr.no/nyheter/meninger-fra-uhr/det-nordiske-universitetssamarbeidet-nus-stotter-plans.4217.aspx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UHR-bloggen: Åpen tilgang er best for samfunnet
Hvis vi vil at samfunnsutviklingen skal være kunnskapsbasert og at befolkningen skal ha tillit til
forskningen, må den være tilgjengelig for alle. Les mer: https://www.uhr.no/nyheter/uhr-bloggen/uhrbloggen-apen-tilgang-er-best-for-samfunnet.4233.aspx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Godt budsjett og viktige opptrappingsmål i langtidsplanen
Universitets- og høgskolerådet mener at statsbudsjett 2019 er et godt budsjett for sektoren.Det er
bra at langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er knyttet til budsjettprioriteringer og at det
foreligger opptrappingsplaner allerede fra 2019. Vi er spesielt fornøyd med at kvalitet i høyere
utdanning er et opptrappingsmål, og at balansen mellom forskning og høyere utdanning er jevnet
mer ut. Les mer: https://www.uhr.no/nyheter/aktuelt/godt-budsjett-og-viktige-opptrappingsmal-ilangtidsplanen.4212.aspx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Universitets- og høgskolerådet (UHR),
Stortorvet 2, 0155 Oslo
Tel: +47 409 14 969, www.uhr.no, postmottak@uhr.no
-----------------------------------------------------------------------------------------------UHR har 33 medlemsinstitusjoner ved universiteter, vitenskapelige høgskoler, akkrediterte
høgskoler og kunsthøgskoler i Norge. Nyhetsbrevet vil komme ca en gang i måneden, og sendes til ledelsen ved
medlemsinstitusjonene, informasjonsenheter/-kontakter ved medlemsinstitusjonene, samarbeidspartnere og
andre som ønsker slik informasjon. Send gjerne brevet videre til andre som kan ha nytte av det.
Dersom du har tips til utdannings- og forskningspolitiske saker vi burde ta med i neste nyhetsbrev, har mottatt
brevet via omveier og gjerne vil bli oppført på adresselisten, eller hvis du ikke ønsker å motta dette brevet,
kontakt: Ann Elin B. Andersen, telefon: +47 415 53 740 eller e-post: ann.elin.b.andersen@uhr.no

