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GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 26. JANUAR OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak/innstilling:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 26. januar 2017 og saksliste

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00945-50
Anne-Lovise Reiche

Saksgang

Arkivkode.

Møtedato
26.01.2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 14.
DESEMBER 2016
Forslag til vedtak/innstilling:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 14. desember 2016.

Vedlegg:
Protokoll UU 14. 12.2016

MØTEPROTOKOLL
Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

14.12.2016 kl. 9:00
Skype-møte
16/00945

Tilstede:

Grete Lysfjord, prorektor, leder for utvalget
Robin Munkvold, Avdeling for næring, samfunn og natur (NSN)
Bodil Svendsgård, Profesjonshøgskolen (PHS)
Per Harald Rødvei, Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)
Marit Bjørnevik, Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA)
Geir Berg-Lennertzen, Avdeling for lærerutdanning (LÆR)
Unn Siri Olsen, Avdeling for helsefag (HEL)
Oda Oldertrøen, Studentorganisasjonen Nord

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Levi Gårseth-Nesbakk, Handelshøgskolen (HHN)
Mathias Lauritzen, Studentorganisasjonen Nord
Kevin Hovdahl Holmli, Studentorganisasjonen Nord
Victoria Adelain Molland, Studentorganisasjonen Nord

Andre:

Monica Brobak, observatør Internasjonalt kontor /
saksbehandler
Ole Ellen Sirnes, observatør HHN
Sølvi Kjeldsø Fastvold, observatør PHS
Trine Åsheim Bernhardsen, observatør FBA
Margrethe Mørkved Solli, studiesjef (på deler av møtet)
Anne-Lovise, Reiche saksbehandler og bisekretær
Anne Wally Falch Ryan, programansvarlig (på sak 73/2016)
Thorbjørn Aakre, saksbehandler (på sak 74/2016)
Guri Sigrid Bitnes, studieprogramansvarlig (på sak 74/2016)
Bjørn Ole Faldaas, studieprogramansvarlig (på sak 74/2016)
Runi Hagen, saksbehandler (på sak 75/2016)
Gøril Ursin, på vegne av studieprogramansvarlig (på sak
76/2016)
Christian Tidemann, observatør Internasjonalt kontor

Protokollfører:

Alf Magne Jacobsen
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Endring av språkkrav i lokalt opptak til
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Orienteringssaker

Sted, 14.12.2016

møteleder

2

70/16Godkjenning av innkalling til møte 14. desember og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
14.12.2016

Saknr
70/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 14. desember 2016 og saksliste.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig (8 medlemmer).
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 14. desember 2016 og saksliste.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

71/16Godkjenning av møteprotokoll fra Utdanningsutvalgets møte
1. desember 2016
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
14.12.2016

Saknr
71/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Utdanningsutvalget godkjenner møteprotokoll fra møte 1. desember 2016.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig (8 medlemmer).
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner møteprotokoll fra møte 1. desember 2016.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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72/16Plan for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer
ved Nord universitet
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
14.12.2016

Saknr
72/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta framlagt forslag til plan for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer for Nord universitet for 2017.
Møtebehandling
Saken ble presentert i møtet av Anne-Lovise Reiche (saksbehandler). Forslag til
prioritering for 2017 ble drøftet, og ble litt endret fra opprinnelig forslag i saken.
Votering
Enstemmig (8 medlemmer).
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende plan for reakkreditering av
eksisterende studieprogrammer for Nord universitet for 2017:
Fakultetet
Fakultet for biovitenskap og
akvakultur:
Handelshøgskolen:
Fakultet for lærerutdanning,
kunst- og kulturfag:
Fakultet for sykepleie og
helsevitenskap:
Fakultet for samfunnsvitenskap:

Plan for reakkreditering i 2017
Bachelor i internasjonal markedsføring
Bachelor i husdyrfag, velferd og produksjon (inkluderer
Årsstudium i husdyrfag)
Bachelor i økonomi og ledelse (inkluderer årsstudium)
Bachelor i regnskap
Årsstudium i musikk
Bachelor – faglærerutdanning i musikk
Bachelor i farmasi (allerede behandlet i UU 14.12.2016)
Master i klinisk sykepleie
Bachelor i 3D art, animajon og visuelle effekter
Bachelor i film og TV produksjon
Bachelor i spill og opplevelsesteknologi

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

73/16Godkjenning av studieplan med tilhørende dokumentasjon for
Bachelor i geografi
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
14.12.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
4

Saknr
73/16

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan og tilhørende
dokumentasjon for Bachelor i geografi under forutsetning av at punkt 2,3,5 og
6 innfris innen 15. januar 2016.
2. Det må redegjøres nærmere for opptaksmål for studieprogrammet, herunder
nedre grense for opptak og hvordan godt læringsmiljø skal sikres for
studentene.
3. Det må begrunnes hvorfor læringsutbyttebeskrivelser for emnene samsvarer
med læringsutbyttet for studieprogrammet.
4. Konkrete avtaler om studentutveksling og internasjonalisering for
studieprogrammet må inngås innen 30. juni 2017.
5. Studieprogrammets sentrale deler må defineres, og det må dokumenteres om
at kravet om førstestillingskompetanse innenfor de sentrale deler av studiet er
innfridd.
6. Fakultetet må redegjøre nærmere for planer om utvidelse av fagmiljøet
innenfor geografi

Møtebehandling
Innledning til saken ved saksbehandler Alf-Magne Jacobsen og saken ble videre
presentert av studieprogramansvarlig Anne Wally Falch Ryan i møtet.
Votering
Enstemmig (8 medlemmer)
Vedtak
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan og
tilhørende dokumentasjon for Bachelor i geografi under forutsetning av
at punkt 2,3,5 og 6 innfris innen 15. januar 2016.
Det må redegjøres nærmere for opptaksmål for studieprogrammet,
herunder nedre grense for opptak og hvordan godt læringsmiljø skal
sikres for studentene.
Det må begrunnes hvorfor læringsutbyttebeskrivelser for emnene
samsvarer med læringsutbyttet for studieprogrammet.
Konkrete avtaler om studentutveksling og internasjonalisering for
studieprogrammet må inngås innen 30. juni 2017.
Studieprogrammets sentrale deler må defineres, og det må
dokumenteres om at kravet om førstestillingskompetanse innenfor de
sentrale deler av studiet er innfridd.
Fakultetet må redegjøre nærmere for planer om utvidelse av fagmiljøet

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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74/16Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for
Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
14.12.2016

Saknr
74/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Utdanningsutvalget kan ikke anbefale rektor å godkjenne studieplanen for
studieprogrammet og tilhørende dokumentasjon da den ikke er i tråd med NOKUTs
akkrediteringskrav til studiets fagmiljø, praksisplasser og veilederkompetanse.
Møtebehandling
Innledning til saken ved saksbehandler Thorbjørn Aakre og saken ble videre
presentert av Guri Sigrid Bitnes i møtet (studieprogramansvarlig for
heltidsutdanningen i Namsos).
Det kom innspill om å bare ha en modell i stedet for to, og at en bare skulle lyse ut
studiet i Namsos i stedet for både Namsos og Bodø. Det må søkes om unntak fra
opptaksforskriften umiddelbart. Det ble lagt fram nytt forslag til vedtak i møtet.
Votering
Enstemmig (8 medlemmer).
Vedtak
1. Utdanningsutvalget ber om en fornyet akkrediteringssøknad for oppstart av
Bachelor i prehospitalt arbeid – paramedic innen 15. januar 2017.
2. Søknaden må ha dokumentasjon som tilfredsstiller NOKUT`s
akkrediteringskrav.
3. Utsatt frist for akkrediteringssøknad innebærer at programmet trekkes fra
Samordna opptak.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

75/16Godkjenning av studieplan med tilhørende dokumentasjon for
Bachelor i Farmasi (180 stp)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
14.12.2016

Forslag til vedtak/innstilling:

6

Saknr
75/16

1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne søknad om Reakkreditering
av Bachelor i farmasi under forutsetning av punkt 2,3,4,5, og 7 innfris innen
den 15. januar 2017.
2. Det må redegjøres for behov for å opprette nye avtaler eller retningslinjer som
følge av innføring av 3+2-modellen. Videre må det framkomme av
studieplanen hvordan studentene følges opp under praksisperioden.
3. Fagmiljøet må redegjøres nærmere for hvordan læringsutbyttene på emnenivå
gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet på overordnet nivå.
4. Arbeids- og undervisningsformer, samt vurderingsformer må inngå i
emnebeskrivelsene. Dette må begrunnes hvorfor disse samsvarer med
læringsutbyttet for studiet. For emner med sammensatt vurdering må vekting
av de ulike delene fremgå.
5. Alle emnebeskrivelser må ha oppdaterte pensumlister.
6. Konkrete avtaler om studentutveksling og internasjonalisering må inngås
innen den 30. juni 2017.
7. Det må redegjøres for hva som er studiets sentrale deler, og dokumenteres at
fakultetet har fagmiljø med førstestillingskompetanse innenfor disse delene.

Møtebehandling
Innledning til saken ved saksbehandler Runi Hagen, og saken ble videre presentert
av studieleder (studieprogramansvarlig) Unn Siri Olsen i møtet.
Votering
Enstemmig (8 medlemmer).
Vedtak
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne søknad om
Reakkreditering av Bachelor i farmasi under forutsetning av punkt
2,3,4,5, og 7 innfris innen den 15. januar 2017.
Det må redegjøres for behov for å opprette nye avtaler eller
retningslinjer som følge av innføring av 3+2-modellen. Videre må det
framkomme av studieplanen hvordan studentene følges opp under
praksisperioden.
Fagmiljøet må redegjøres nærmere for hvordan læringsutbyttene på
emnenivå gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet på
overordnet nivå.
Arbeids- og undervisningsformer, samt vurderingsformer må inngå i
emnebeskrivelsene.
Dette må begrunnes hvorfor disse samsvarer med læringsutbyttet for
studiet. For emner med sammensatt vurdering må vekting av de ulike
delene fremgå.
Alle emnebeskrivelser må ha oppdaterte pensumlister.
Konkrete avtaler om studentutveksling og internasjonalisering må
inngås innen den 30. juni 2017.
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7.

Det må redegjøres for hva som er studiets sentrale deler, og
dokumenteres at fakultetet har fagmiljø med førstestillingskompetanse
innenfor disse delene.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

76/16Godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for
Master i folkehelsearbeid
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
14.12.2016

Saknr
76/16

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan og tilhørende
dokumentasjon for Master i folkehelsearbeid under forutsetning av at punkt 2,
3, 4 og 6 innfris innen 15. januar 2016.
2. Det må redegjøres nærmere for opptaksmål for studieprogrammene, herunder
nedre grense for opptak og hvordan godt læringsmiljøet skal sikres for
studentene.
3. Samtlige læringsutbyttebeskrivelser (program- og emner) må gjennomgås og
endres i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og Nord universitet sin
veileder.
4. Emnenes vurdering må gjennomgås for å sikre god nok sammenheng mellom
læringsutbytte og vurdering (samt eventuelt undervisningsmetoder). I tillegg
må alle emnene med obligatorisk deltakelse som delvurdering gjennomgås og
vurderes opp mot Nord universitet sine retningslinjene for dette
5. Konkrete avtaler om studentutveksling og internasjonalisering for
studieprogrammet må inngås innen 30. juni 2017. Konkret informasjon om
utvekslingsmuligheter beskrevet i akkrediteringssøknaden må inngå i
studieplanen og publiseres sammen med denne (senest 15. februar 2017).
6. Det må fremlegges en oversikt som viser hele fagmiljøet (der fagmiljøet
tilknyttet valgemnene også inngår). Videre må det framkomme den enkeltes
andel av stilling beregnet til Master i folkehelsearbeid (sammen med andel av
stilling til andre studieprogrammer). Samtidig må det framgå konkret og korrekt
hvem av fagpersonene som bidrar på det enkelte emne.
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Møtebehandling
Innledning til saken ved saksbehandler Anne-Lovise Reiche, og saken ble videre
presentert av Gøril Ursin i møtet på vegne av studieprogramansvarlig Eva Robertson,
som ikke kunne delta.
Votering
Enstemmig (8 medlemmer).
Vedtak
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan og
tilhørende dokumentasjon for Master i folkehelsearbeid under
forutsetning av at punkt 2, 3, 4 og 6 innfris innen 15. januar 2016.
Det må redegjøres nærmere for opptaksmål for studieprogrammene,
herunder nedre grense for opptak og hvordan godt læringsmiljøet skal
sikres for studentene.
Samtlige læringsutbyttebeskrivelser (program- og emner) må
gjennomgås og endres i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
og Nord universitet sin veileder.
Emnenes vurdering må gjennomgås for å sikre god nok sammenheng
mellom læringsutbytte og vurdering (samt eventuelt
undervisningsmetoder). I tillegg må alle emnene med obligatorisk
deltakelse som delvurdering gjennomgås og vurderes opp mot Nord
universitet sine retningslinjene for dette
Konkrete avtaler om studentutveksling og internasjonalisering for
studieprogrammet må inngås innen 30. juni 2017. Konkret informasjon
om utvekslingsmuligheter beskrevet i akkrediteringssøknaden må inngå
i studieplanen og publiseres sammen med denne (senest 15. februar
2017).
Det må fremlegges en oversikt som viser hele fagmiljøet (der fagmiljøet
tilknyttet valgemnene også inngår). Videre må det framkomme den
enkeltes andel av stilling beregnet til Master i folkehelsearbeid
(sammen med andel av stilling til andre studieprogrammer). Samtidig
må det framgå konkret og korrekt hvem av fagpersonene som bidrar på
det enkelte emne.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

77/16Endring av språkkrav i lokalt opptak til engelskspråklige
masterprogram - avklaring etter høring.
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
14.12.2016

Saknr
77/16

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta implementering av endrede språkkrav
for engelskspråklige masterprogram fra og med studieåret 2018/2019.
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2. Utdanningsutvalget vedtar at det nedsettes ned en arbeidsgruppe bestående av

prorektor (leder) og ansatte ved opptakskontoret, sentral stab i studieavdelingen,
marked/web, og internasjonalisering for å se på sammenhenger mellom frister,
oppdatering og publisering av studieinfo i forbindelse med utvikling av årshjulet.
Arbeidgruppens mandat er å foreslå noen konkrete tiltak for å sikre en logisk og
forsvarlig informasjonsflyt iht. frister og årshjul..
3. Utdanningsutvalget ber studiesjef sørge for at endring i de generelle kravene i det
internasjonale opptaket vedtas senest ultimo juni, i forkant av annonsering av lokalt
opptak i oktober.

Møtebehandling
Det ble orientert om saken i møtet av saksbehandler Monica Brobak.
Votering
Enstemmig (8 medlemmer).
Vedtak
1.
2.

3.

Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta implementering av
endrede språkkrav for engelskspråklige masterprogram fra og med
studieåret 2018/2019.
Utdanningsutvalget vedtar at det nedsettes ned en arbeidsgruppe
bestående av prorektor (leder) og ansatte ved opptakskontoret, sentral
stab i studieavdelingen, marked/web, og internasjonalisering for å se på
sammenhenger mellom frister, oppdatering og publisering av studieinfo
i forbindelse med utvikling av årshjulet.
Arbeidgruppens mandat er å foreslå noen konkrete tiltak for å sikre en
logisk og forsvarlig informasjonsflyt iht. frister og årshjul..
Utdanningsutvalget ber studiesjef sørge for at endring i de generelle
kravene i det internasjonale opptaket vedtas senest ultimo juni, i forkant
av annonsering av lokalt opptak i oktober.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

Saknr

Arkivsak

Tittel

53/16

16/04613-4

Høringssvar på forslag til ny forskrift om tilsyn med
utdanningskvaliteten i høyere utdanning
(studietilsynsforskriften) - orientering til
Utdanningsutvalget

54/16

16/02868-8

Godkjente vurderingsformer for Nord universitet rektors beslutning
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55/16

16/01181-9

Inntak av studentarbeid til universitetsbiblioteket rektors beslutning

56/16

16/00945-44

Referat fra lokale kvalitetsutvalg

57/16

15/02640-14

Nyhetsbrev fra UHR - november 2016

58/16

16/01044-8

Nyhetsbrev fra SIU - november 2016
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/01021-15
Anne-Lovise Reiche

Saksgang

Arkivkode.

012

Møtedato
26.01.2017

ÅRSRAPPORT 2016 FOR UTDANNINGSUTVALGET
Forslag til vedtak/innstilling:
Utdanningsutvalget godkjenner framlagte årsrapport for 2016.

Vedlegg:
Årsrapport 2016 for Utdanningsutvalget

Saksframstilling:
Bakgrunn:
Saken ettersendes!

Nord universitetet
Studieavdelingen

INTERNT NOTAT
Gjelder:
Til:
Fra:
Dato:
Ref:

Årsrapport 2016 – Utdanningsutvalget
Styret
Utdanningsutvalget
24.01.207
15/01021-15 AVR

Utdanningsutvalgets sammensetning i 2016
Beslutning om ny utvalgsstruktur for sentrale utvalg ved Nord universitet, ble formidlet av prorektor
for utdanning i epost av 25. januar 2016. I forkant av dette oppnevnte styret for Nord universitet
Klagenemnd og Skikkethetsnemnd på møte den 6. januar. Prorektors notat senere i januar inneholdt
informasjon om sammensetning, mandat, rolle og funksjon i organisasjonen samt oppgaver og verktøy
for følgende utvalg; Læringsmiljøutvalget, Utdanningsutvalget, Internasjonalt utvalg samt Forskningsutvalg.
Utdanningsutvalget (UU) erstatter de tidligere tilsvarende utvalg ved de tre institusjonene som
fusjonerte til Nord universitet fra 1. januar 2016; Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og
Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Sammensetning
Utdanningsutvalget har i 2016 bestått av 13 medlemmer, og har vært ledet av prorektor for
utdanning. Alle medlemmer har vært oppnevnt med personlig vara, og det har blitt valgt nestleder
for utvalget blant fakultets-/avdelingsrepresentantene. Utvalget hadde denne sammensetningen;





Rektoratet representert ved prorektor for undervisning, som også ledet utvalget.
Til sammen 7 representanter for de fusjonerte fakultetene/avdelingene; hver representert
ved person som var ansvarlig for utdanning ved hvert fakultet/avdeling, det vil si prodekan,
visedekan eller studieleder.
Til sammen 5 representanter for studentene, valgt av studentorganisasjonene.
Observatører som representerte internasjonalt kontor, universitetsbiblioteket og sekretærer
for de fakultære eller avdelingsvise utdanningsutvalg/studiekvalitetsutvalg.

Utdanningsutvalget hadde følgende medlemmer vårsemesteret (fra mars):
 Utvalgsleder Grete Lysfjord (prorektor for utdanning)
 Medlem og nestleder Robin Munkvold (studieleder Avdeling for Næring, Samfunn og Natur)
 Medlem Bodil Svendsgård (visedekan Profesjonshøgskolen)
 Medlem Levi Gårseth-Nesbakk (prodekan Handelshøgskolen)
 Medlem Per Harald Rødvei (prodekan Fakultet for samfunnsvitenskap)
 Medlem Ketil Eiane (visedekan Fakultet for biovitenskap og akvakultur)
 Medlem Geir Berg-Lennertzen (studieleder Avdeling for lærerutdanning)
 Medlem Odil Sætertrø (studieleder Avdeling for helsefag)









Medlem Øystein Parelius (Studentorganisasjonen Nordland)
Medlem Mathias Lauritzen (Studentorganisasjonen Nordland)
Medlem Emma Svarva Giskås (Studentorganisasjonen Nord-Trøndelag)
Medlem Zorab Dådåv (Studentorganisasjonen Nord-Trøndelag)
Medlem Kevin Hovdal Holmli - kun siste møtet (Studentorganisasjonen Nord-Trøndelag)
Observatør Monica Brobak (Internasjonalt kontor)
Observatør Berit Eliassen (Universitetsbiblioteket)

Utdanningsutvalget hadde følgende medlemmer fra september til og med desember:
 Utvalgsleder Grete Lysfjord (prorektor for utdanning)
 Medlem og nestleder Robin Munkvold (studieleder Avdeling for Næring, Samfunn og Natur)
 Medlem Bodil Svendsgård (visedekan Profesjonshøgskolen)
 Medlem Levi Gårseth-Nesbakk (prodekan Handelshøgskolen)
 Medlem Per Harald Rødvei (prodekan Fakultet for samfunnsvitenskap)
 Medlem Marit Bjørnevik (visedekan Fakultet for biovitenskap og akvakultur)
 Medlem Geir Berg-Lennertzen (studieleder, Avdeling for lærerutdanning)
 Medlem Unn Siri Olsen (studieleder, Avdeling for helsefag)
 Medlem Mathias Lauritzen (Studentorganisasjonen Nord)
 Medlem Kevin Hovdal Holmli (Studentorganisasjonen Nord)
 Medlem Victoria Adelain Molland (Studentorganisasjonen Nord)
 Medlem Oda Oldertrøen (Studentorganisasjonen Nord)
 Medlem Emma Svarva Giskås (Studentorganisasjonen Nord)
 Observatør Monica Brobak (Internasjonalt kontor)
 Observatør Berit Eliassen (Universitetsbiblioteket)
Fakultetene/avdelingene har også vært invitert til å møte sine sekretærer for de lokale
Utdanningsutvalgene som observatør i utvalget, og noen har møtt til noen av møtene.
Prorektor har ledet utvalget. Fra administrasjonen har studie- og forskningsdirektør ved tidligere
Universitetet i Nordland og studiesjef ved tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag deltatt på møtene,
samt aktuelle saksbehandler ut fra sakene. Utvalgets sekretær har vært Jorun Aurstad
(seniorkonsulent) fram til november, mens Alf Magne Hansen (seniorrådgiver) overtok fra møtet 1.
desember. Anne-Lovise Reiche (seniorrådgiver) har vært bisekretær for utvalget.

Møtevirksomhet
Det har vært lagt opp til 6 møter pr år i Utdanningsutvalget. I tillegg til de opprinnelig planlagte møtene
ble det hvert semester avholdt ekstra møte (r); 4 møter i vårsemesteret (1. mars, ekstramøte 15. mars,
19. april og 1. juni) og 4 møter i høstsemesteret (14. september, 28. oktober, ekstramøte 16.
november, 1. desember og ekstramøte 14. desember). Møtene har vært avholdt som fysiske møter
eller Skype-møter, med 1 Skype-møte i vårsemesteret og 3 Skype-møter i høstsemesteret. Møtenes
varighet har variert fra heldagsmøte til kortere Skype-møte. Studieadministrasjonen utarbeider forslag
til saksliste i samarbeid med utvalgsleder. Møteinnkallingen godkjennes av utvalgsleder før den sendes
ut til utvalgets medlemmer en uke før møtet avholdes.

Saksbehandling i 2016
Studiekvalitetsutvalget har i 2016 behandlet til sammen 135 saker, fordelt på 77 vedtakssaker og 58
orienteringssaker.
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Utdanningsutvalgets mandat ble drøftet i første møte, og deretter godkjent av rektor. Senere ble det
justert ved at eget punkt om hvor mange medlemmer (inkludert varamedlemmer) som må være til
stede for at utvalget kunne fatte gyldige vedtak; minimum halvparten.
Utdanningsutvalget har en viktig overvåkerrolle i forhold til kvalitetssikring. Gjennom mandatet har
utvalget ett særskilt ansvar for studiekvalitet, og har fått en tydelig overvåkerrolle i
kvalitetssikkerhetssystem (KSS) som er utviklet for det nye universitetet. Overvåkingen skjer delvis ved
at utvalget behandler faste saker om studiekvalitet, eksempelvis Kvalitetsrapporten og interne
revisjoner. I tillegg har utvalget faste orienteringssaker, blant annet fakultetenes årlige
kvalitetsrapport, emneundersøkelsene, referat fra de lokale utdanningsutvalgene / studiekvalitetsutvalgene, orienteringer fra universitetsbiblioteket om deres undervisningstilbud samt fakultetenes
oversendelse av pensumlister.
Utdanningsutvalget har også viktig rolle som rådgivende organ overfor styret og rektor. For sistnevnte
gjelder dette blant annet i saker om godkjenning av studieplan for nye studieprogrammer over 30
studiepoeng, som godkjennes endelig av rektor. I tillegg behandler utvalget ny studieplan for
eksisterende studieprogrammer i de tilfeller det er omfattende endringer. Som nytt element i KKS
inngår reakkreditering av eksisterende studieprogrammer. Dette innføres fra 2007, men den første
reakkrediteringssak ble påbegynt i slutten av 2016. Utvalget har gjennom året behandlet
akkrediteringssøknader for følgende nye (og eksisterende) studieprogrammer;













Master i musikk- og ensembleledelse (mars)
Master i undervisning og læring i grunnskolen (mars)
Bachelor i internasjonale relasjoner (mars)
Grunnskolelærer master 1-7 (desember)
Grunnskolelærer master 5-10 (desember)
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (desember)
Joint Master Degree in Public Economy Sector (desember) – fellesgrad med universitet i
Ukraina. Akkrediteringen ble senere stoppet av fakultetet
Master i musikk (desember) - sammenslåing av Master i musikk- og ensembleledelse og
Master i musikkvitenskap
Master i folkehelsearbeid (desember)
Bachelor i prehospitalt arbeid – paramedic (desember)
Bachelor i geografi (desember)
Bachelor i farmasi (desember) - reakkreditering

Godkjenning av studieplanene for ovennevnte studieprogrammer foregår i tråd med NOKUTS
studietilsynsforskrift og tilhørende veiledninger for akkreditering av studier i 1. syklus (årsstudier og
bachelor-grader) og 2. syklus (mastergrader), samt egen veiledning for akkreditering av nye
grunnskolelærerutdanninger. Av veiledningene framgår krav til plan for studiet, fagmiljøet tilknyttet
studiet samt støttefunksjoner og infrastruktur. Kravene i forhold til fagmiljøet gjelder blant annet
minimumskrav om kompetanse. Det sentrale Utdanningsutvalget kvalitetssikrer studieplanene ut fra
de nevnte kravene, og kan be fakultetene om ytterligere dokumentasjon eller forbedring før saken
oversendes rektor. For samtlige akkrediteringssaker som ble behandlet i desember, var det flere
forhold som måtte utbedres. Samtlige behandles derfor 2. gang i utvalget (januar møte) før sakene
oversendes rektor for endelig godkjenning.
Som nytt utvalg i nytt universitet, har utvalget utarbeidet handlingsplan for egen virksomhet i 2016 og
2017. Planen har i stor grad omfavnet de store sakene som utvalget har jobbet med det første året, og
omtales nærmere nedenfor.
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Oppfølging av NOKUTs innledende tilsyn av akkrediteringen til Nord universitet
Utdanningsutvalget har vært orientert om NOKUTs besøk ved det nye universitetet, om
informasjonsinnhenting i forbindelse med innledende tilsyn og oversendelse fra universitet.
Utvalget har hatt gode diskusjoner om aktuelle problemstillinger.
NOKUT la fram sin rapport 8. desember 2016. I rapporten konkluderes det med at Nord
universitet har store utfordringer med å oppnå kvalitet på linje med sammenlignbare
institusjoner. Ellers peker rapporten på at universitetet mangler en helhetlig studieportefølje,
at den er omfattende og har trolig en god del overlapping. I tillegg oppfordres universitet til å
vurdere antall studiesteder og organisering av arbeidet med studieprogrammene. Det nye
utvalget som overtar i 2017 vil få rapporten forelagt for videre drøftinger og oppfølging



Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning
Utdanningsutvalget har vært involvert i universitetets høringsuttalelse til denne
Stortingsmeldingen. Utvalget har i forbindelse med høringen arrangert eget seminar om
kvalitet i høyere utdanning.



Kvalitetssikrings system (KSS)
Nytt kvalitetssikringssystem (KSS) og kvalitetshåndbok er utviklet i løpet av 2016, og vedtatt av
styret for Nord universitet. Utdanningsutvalget har i denne sammenheng gitt råd til styret, og
har bidratt til viktige endringer både i forhold til system og håndbok før styrets behandling.



Samordning og utvikling av studieporteføljen
Studieporteføljen til de tre fusjonerte institusjonene var svært omfattende og i stor grad
overlappende. Styret for Nord universitet har vært opptatt av samordning av eksisterende
studieportefølje. Utdanningsutvalget har støtten denne målsettingen, og har vært orientert
om arbeidet med studieportefølje for det kommende studieåret 2017-2018.



Reakkreditering av eksisterende studieprogram
Det nye universitet har som det tidligere Universitetet i Nordland vektlagt kvalitet i prosessen
med akkreditering av nye studieprogrammer. Samtidig har det vært ønskelig å gjennomføre
tilsvarende kvalitetssikring også overfor eksisterende studieprogrammer. Utdanningsutvalget
har derfor behandlet forslag til retningslinjer for reakkreditering av eksisterende
studieprogrammer og plan for reakkreditering i 2017. Rektor har gjort endelig vedtak både i
forhold til retningslinjer og plan for 2017. De første reakkrediteringssakene forventes til
behandling i det nye utvalget i juni.



Studiebarometeret
Utdanningsutvalget har vært orientert om resultater for Studiebarometeret 2015 for de
opprinnelig fusjonerte institusjonene. Resultatene for 2016 og det nye universitetet blir lagt
fram for det nye utvalget for videre oppfølging. Nytt i 2016 var for øvrig en egen undersøkelse
for underviserne. Også resultater av denne blir lagt fram for det nye utvalget.



Læringsutbyttebeskrivelser
Utdanningsutvalget har hatt fokus på studieprogramdesign og studentenes læringsbane. I
dette arbeidet er utforming av læringsutbyttebeskrivelser vektlagt. Utvalget har fått
orientering om NOKUT sin evaluering i 2015. På vårparten ble det gjennomegen kick off
samling om erfaringer med læringsutbyttebeskrivelser. Utpå høsten ble det utformet egen mal
og veileder for læringsutbyttebeskrivelser ved Nord universitet.
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Vurderingsformer
Utdanningsutvalget har behandlet og godkjent felles vurderingsformer for Nord universitet,
som rektor har gjort endelig vedtak om. Arbeidet med felles vurderingsformer har vært
krevende da de fusjonerte institusjonene har hatt svært ulik tilnærming og praksis innenfor
området. De felles vurderingsformene trer i kraft fra studiestart høsten 2017.



Mobilitetsvindu i studieprogram
Alle gradsgivende studieprogrammet skal ha tilrettelagt et semester som spesielt anbefales
for utvekslingsopphold; studieprogrammets mobilitetsvindu. Studieplanen skal inneholde
konkrete opplysninger om spesielt anbefalte samarbeidspartnere og semesterpakker.
Utdanningsutvalget har besluttet at alle studieprogram skal innen utgang av 2017 ha
internasjonalisering som en spesifikk komponent i læringsutbyttet. Dette er et nytt element i
læringsutbyttebeskrivelsene, og blir fulgt opp av nytt utvalg.

Økonomi
Utvalget har ikke hatt egen felles budsjett i 2016, men har benyttet midler avsatt til tidligere utvalg i
henholdsvis UiN og HiNT. For tidligere UiN var budsjettet kr 150.000,- som utvalget disponerte
sammen Læringsmiljøutvalget.
Som følge av fusjonen har utgiftene til utvalget økt; økt antall medlemmer i utvalget, økte andel
møtegodtgjørelse til studentrepresentantene, og særlig økte reiseutgifter. Ut fra kostnader i 2016, er
budsjett for 2017 tildelt utvalget.

Oppsummering
Utdanningsutvalget fremstår som et velfungerende utvalg med en viktig overvåkerrolle i forhold til
kvalitetssikring og oppfølging av universitetets kvalitetssikringssystem, samt en viktig rolle som
rådgivende organ for rektor. Sistnevnte gjelder særlig i forhold til godkjenning av studieplaner for
nyetablerte studier (akkreditering). Utvalget er preget av god dialog, stort engasjement for
studiekvalitet og vilje til å følge opp viktige saker. I tillegg har året 2016 spesielt vært viet saker som
har omhandlet samordning i nytt universitet som følge av fusjonen fra årsskiftet.

Grete Lysfjord
Prorektor / leder av Utdanningsutvalget 2016

Anne-Lovise Reiche
Bisekretær for Utdanningsutvalget

5

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/01914-28
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 26.01.2017

Arkivkode.

Møtedato
Sak 4/2017

NY BEHANDLING - GODKJENNING AV STUDIEPLAN OG TILHØRENDE
DOKUMENTASJON FOR GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING MASTER 1-7 OG
GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING MASTER 5-10
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å endelig godkjenne studieplaner og tilhørende
dokumentasjon for Grunnskolelærer master 1-7 og Grunnskolelærer master 5-10
under forutsetning av at punkt 3 og 4 innfris.
2. Utdanningsutvalget anbefaler videre rektor at godkjenningen innebærer at Nord
universitet får akkreditering for å tilby følgende som masterfag for 1-7: Norsk,
Matematikk, KRLE, Musikk og Spesialpedagogikk, og følgende som masterfag for
5-10: Norsk, Matematikk, Engelsk, Naturfag, Samfunnsfag og Spesialpedagogikk
3. Akkrediteringen av norsk som masterfag (for både 1-7 og 5-10) forutsetter at
kompetansekravet kan innfris ved internt/interne kompetanseopprykk og/eller
rekruttering av ny kompetanse til studiestart høsten 2017, alternativt senest innen
31.12.2017.
4. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må inngås innen 30.
juni 2017.

Vedlegg:
Alle vedlegg ligger i prosjektrommet til Utdanningsutvalget. Følgende trykte vedlegg følger med her:
Fakultetets tilbakemelding på Utdanningsutvalgets vedtak 01.12.2016
Ny oversikt undervisningsfag og masterfag pr studiested
Ny beskrivelse av fagmiljø fordelt på fag
Ny oversikt med navn og årsverk fordelt på fag
Ny oversikt andel ansatte i hovedstilling
Ny oversikt ressursbehov og ressurs- og kompetansebeholdning fordelt på fag og studiested
Ny oversikt kompetansebehov pr fag i forhold til krav om førstestillingskompetanse

Saksframstilling:
Bakgrunn:
Grunnskolelærer master 1-7 og Grunnskolelærer master 5-10 ble etablert av styret ved Nord
universitet på møte den 26. oktober 2016 (sak 104/2016) med slikt enstemmig vedtak:
1. Styret for Nord universitet godkjenner etablering av følgende nye studieprogrammer fra
studieåret 2017-2018:
 Grunnskolelærerutdanning master 1-7 (300 studiepoeng, Fakultet for lærerutdanning
og kunst- og kulturfag)
 Grunnskolelærerutdanning master 5-10 (300 studiepoeng, Fakultet for
lærerutdanning og kunst- og kulturfag)
 Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (300 studiepoeng, Fakultet for
lærerutdanning og kunst- og kulturfag)
 Joint Master Degree in Public Sector Economy (120 studiepoeng, fellesgrad mellom
Handelshøgskolen ved Nord universitet og Taras Shevchenko National University of
Kyiv, Ukraina)
 Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic (180 studiepoeng, Fakultet for sykepleie og
helsevitenskap)
 Bachelor i geografi (180 studiepoeng, Fakultet for samfunnsvitenskap)
2. Det er en forutsetning for etableringen at rektors godkjenning av studieplanene for
studieprogrammene og tilhørende dokumentasjon er i tråd med NOKUTs akkrediteringskrav.
3. Det er en forutsetning for etableringen at kostnadene ved utvikling og igangsetting av
studieprogrammene dekkes innenfor fakultetenes egne budsjettrammer.
Ny grunnskolelærerutdanning for henholdsvis trinn 1-7 og trinn 5-10 etableres med bakgrunn i
nasjonal omlegging av de fireårige grunnskolelærerutdanningene til masterutdanninger. Det å
omgjøre utdanningene anses som en av de viktigste satsningene i regjeringens strategi «Lærerløftet –
på lag for kunnskapsskolen». Målet med Lærerløftet er å skape faglig sterke lærere, en attraktiv
lærerutdanning av høy kvalitet og flere karriereveier for lærere. Kunnskapsdepartementet fastsatte
7. juni 2016 forskrifter om rammeplaner for femårige grunnskolelærerutdanninger for trinn 1-7 og
trinn 5-10 (hjemmel: Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 § 3-2 annet ledd).
De nye integrerte femårige masterutdanningene erstatter både dagens profesjonsutdanninger og
masterutdanninger, som ble tilbudt høsten 2016. De gamle utdanningene vil sluttføres parallelt med
at de nye starter opp. Kullene med oppstart høsten 2016 er ferdig med henholdsvis fireårig
profesjonsutdanning våren 2020 (våren 2021 for Ytre Namdal) og femårig master våren 2021.
Overordnet beskrivelse av studieprogrammene
I arbeidet med de nye utdanningene er det lagt vekt på å kunne gi både et campusbasert tilbud og et
samlingsbasert tilbud. Det campusbasert tilbudet gis i Bodø og på Levanger, mens det samlingsbaserte tilbudet gis med samlinger hvert semester på studiestedene Nesna og Mo i Rana samt
regionale samlinger i tillegg. Nord universitet har samlet 290 studieplasser fordelt slik;
Studiested
Bodø
Nesna
Levanger
Totalt

1-7
60 studieplasser
40 studieplasser
60 studieplasser
160 studieplasser

5-10
50 studieplasser
30 studieplasser
50 studieplasser
130 studieplasser

I akkrediteringssøknaden framkommer fakultetets modell for grunnskolelærerutdanningene med
samlet 6 masterfag for trinn 1-7; norsk, matematikk, KRLE, musikk, spesialpedagogikk og
profesjonsretta pedagogikk, og samlet 8 masterfag for trinn 5-10; norsk, matematikk, engelsk,
naturfag, samfunnsfag, kroppsøving, spesialpedagogikk og profesjonsretta pedagogikk. Samlet for
begge utdanningene tilbys hele 9 undervisningsfag; engelsk, naturfag, musikk, KRLE, samfunnsfag,
kroppsøving, kunst- og håndverk, mat og helse, spesialpedagogikk.
For studieåret 2017-2018 ønsker ikke fakultetet å tilby alle masterfordypingene som
akkrediteringssøknaden innebærer; profesjonsretta pedagogikk og kroppsøving tilbys ikke.
Studietilbudet for øvrig er ikke helt identisk, men nesten likt på de ulike studiestedene.
Lovgrunnlag og akkrediteringskrav
Lovgrunnlaget for studieakkreditering er:
 Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 (Universitets- og høgskoleloven), sist
endret 17. juni 2016 med virkning fra 1. juli 2016.


Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av
1. februar 2010 (Studiekvalitetsforskriften), fastsatt av Kunnskapsdepartementet, sist endret
24. juni 2016 med virkning fra årsskiftet 2016-2017.



Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften),
fastsatt 28. februar 2013 av NOKUT, ny forskrift sendt på høring 9. september 2016.



Det påpekes for øvrig at NOKUT har sendt på høring ny Studietilsynsforskrift den 09.09.2016.
Det forventes at tilhørende veiledninger oppdateres i tråd med ny forskrift når denne trer i
kraft ventelig i 2017.

Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier, jamfør Lov om universiteter og høyskoler.
Likevel er det fastsatt i universitetets reglement for etablering av studier og godkjenning av
studieplaner at NOKUTs krav til akkreditering av studier også gjelder når universitetet selv etablerer
egne studietilbud og godkjenner studieplan for disse. Det framgår også i NOKUTs veiledning at deres
kriterier for akkreditering gjelder for alle som tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne
faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett). De anbefaler derfor at alle institusjoner som utarbeider
nye studier, bruker veiledningen aktivt i utformingen av studiene.
I forbindelse med akkreditering av de nye integrerte femårige grunnskolelærerutdanningene, har
NOKUT påpekt at både institusjoner som må søke om akkreditering og institusjoner med
selvakkrediteringsrett, må akkrediterte utdanningene innen 31. januar 2017 og oversende
akkrediteringsvedtak til NOKUT innen denne dato.
Studieplanene og tilhørende dokumentasjon skal tilfredsstille dokumentasjonskravene i NOKUTs
studietilsynsforskrift (Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning), som ble
vedtatt 28.02.2013 og Veiledning til studietilsynsforskriften – med retningslinjer for utforming av
søknader om akkreditering av integrert femårig lærerutdanning på mastergradsnivå (av 14.06.2016).
Den ovennevnte veiledningen gir retningslinjer for utforming av søknader for akkreditering av de nye
5-årige grunnskolelærerutdanningene. Veiledningen er utformet for de institusjoner som må søke
NOKUT om akkreditering (søknadsfrist 15.09.2016), men er også gjeldende for de institusjoner som
er selvakkrediterende.

Intern saksbehandling i forbindelse med selvakkreditering
Studieplaner og tilhørende dokumentasjon for ny 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.
I dette tilfellet har det ikke vært behandling i lokalt utvalg. Dette fordi studieprogrammene er
utformet gjennom tett samarbeid mellom tidligere Lærerutdanning, kunst og kulturfag (LUKK) ved
Profesjonshøgskolen (Nordland) og tidligere Avdeling for lærerutdanning (Nord-Trøndelag), og
kvalitetssikring er ivaretatt gjennom egen prosjektgruppe for dette arbeidet.
Sentralt Utdanningsutvalg behandlet akkrediteringssøknad med studieplaner og tilhørende
dokumentasjon for de nye grunnskolelærerutdanningene på møte 1. desember 2016 (sak 61/2016).
Utvalget gjorde slikt vedtak i saken:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne endelig studieplan for Grunnskolelærer
master 1-7 og Grunnskolelærer master 5-10 under forutsetning av at punkt 2, 3, 5 og 6 innfris
innen 15. januar 2017.
2. Det må redegjøres nærmere for opptaksmål for studieprogrammene, herunder nedre grense
for opptak og hvordan godt læringsmiljøet skal sikres for studentene.
3. Resterende rammeavtaler med aktuelle kommuner om praksisopplæring og tilstrekkelig
antall praksisavtaler med praksisskoler må inngås. Samtidig må også oversikt over eksterne
praksisveiledere og deres kompetanse dokumenteres tilfredsstillende.
4. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må være inngått
innen 30. juni 2017.
5. Fagmiljøet må dokumenteres på en oversiktlig og lettfattelig måte, herunder samlet oversikt
over fagmiljøet, oversikt for det enkelte fagområde og det enkelte campustilbud. Oversikten
må inneholde navn, kompetanse, andel av stilling samt forskningsområde for den enkelte
ansatte pr forskningsområde. Det må tydeliggjøres at alle kompetansekrav innfris, og at det
er tilstrekkelig kapasitet til undervisning og forskning. Det må dokumenteres at
forskningsaktiviteten har relevans innenfor det enkelte fagdidaktiske område.
6. Utdanningsutvalget er kritisk til det store antallet masterfordypinger, og ber om en nærmere
redegjørelse for hvordan dette er tenkt gjennomført i forhold til samlet antall studenter pr
masterfordyping og muligheter for å sikre et godt læringsmiljø.
7. Utdanningsutvalget ber om at studieprogrammenes navn vurderes på nytt, og at det
eventuelt meldes inn sak om navnendring til universitetsstyrets møte 16. desember 2016.
Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag oversendte 15. januar 2017 sin tilbakemelding på
Utdanningsutvalgets vedtak samt ny dokumentasjon som omtales nærmere nedenfor, og er vedlagt
saken.
Ad Utdanningsutvalgets vedtak punkt 2 – om opptaksmål mv og godt læringsmiljø:
Fakultetet beskriver et omfattende prosjekt ”4 i matematikk” for elever i tredjeåret på videregående
skole og eksterne søkere, som markedsføres i disse dager. Videre påpekes det nasjonalt fastsatte
krav for faglig og økonomisk bærekraft; minst 20 kandidater uteksaminert. Antallet er også relevant
også for å sikre godt læringsmiljø for studentene. Fakultetet mener at ved å ta høyde for frafall,
studenter som søker overgang osv., må minimum 30 studenter tas opp til hver utdanning for sikre 20
uteksaminerte kandidater. Dette forutsetter enda høyere søkertall til utdanningene. Videre skriver
fakultetet følgende; «Når det gjelder masterfordypningene, bør det stilles som krav at minst 10
studenter må velge den enkelte fordypning for at den skal bli satt i gang». 10 studenter er en svært

liten gruppe, og det må forventes frafall underveis som reduserer gruppen. Disse studentene vil ikke
ha det beste utgangspunktet for læringsmiljø, og det er heller ikke i tråd med faglig og økonomisk
bærekraft.
Ad Utdanningsutvalgets vedtak punkt 3 – om avtaler for praksis og praksisveiledere:
Fakultetet melder at arbeidet med praksisavtaler er intensivert. Totalt er det på dette tidspunkt
inngått rammeavtale om praksis med samlet 18 kommuner. I tillegg er det også så langt inngått
avtaler med til sammen 50 praksisskoler. Disse avtalene er knyttet til studietilbudene ved
henholdsvis Bodø, Nesna/Mo i Rana og Levanger. Avtalene er signerte av henholdsvis kommunene
og rektor ved praksisskole, men er ikke signert av Nord universitet. Dette fordi fakultetet har
avventet tiltredelse av nye dekan og delegasjonsfullmakt. Avtalene vil være signerte av universitetet
når de oversendes NOKUT.
Fakultetet har ikke oversendt oversikt over praksisveilederne på skolene, og påpeker at i dialog med
NOKUT er det framkommet at verken navn på praksisveiledere eller CV er nødvendig, da avtalene
med praksisskolene innebærer at skolene forplikter seg til å tilby praksisveiledere. Når det gjelder
praksisveiledernes kompetanse opplyser fakultetet at i avtalen med den enkelte skole bekrefter
skolen hvor mange av deres ansatte som har veilederutdanning på minimum 15 studiepoeng, uten at
CV for den enkelte er oppgitt. Dette har vært godtatt som tilstrekkelig fra NOKUT i forbindelse med
akkreditering av lærerutdanninger for institusjoner som ikke kan selvakkreditere sine utdanninger.
Ansatte i skolen er gjennom avtalen forpliktet til å gjennomføre veilederutdanning innen to år fra
avtalen ble inngått. Tilbud om veilederutdanning blir gitt fra universitetet hvert studieår.
Ad Utdanningsutvalgets vedtak punkt 4 – om internasjonalisering og studentutveksling (frist 30. juni):
Fakultetet opplyser at de har fortsatt arbeidet med internasjonalisering og studentutveksling utover
vårsemesteret. Oppdaterte, og eventuelt nye, avtaler vil bli oversendt Utdanningsutvalget innen
angitt frist.
Ad Utdanningsutvalgets vedtak punkt 5 – om fagmiljøet:
Opprinnelig dokumentasjon knyttet til studieprogrammenes fagmiljø var omfattende, og verken
oversiktlige eller lettfattelige. Fakultetet har nå oversendt 5 nye dokumenter som omhandler
fagmiljøet; Ny beskrivelse av fagmiljø fordelt på fag, Ny oversikt med navn og årsverk fordelt på fag,
Ny oversikt andel ansatte i hovedstilling, Ny oversikt ressursbehov og ressurs- og
kompetansebeholdning fordelt på fag og studiested, Ny oversikt kompetansebehov pr fag i forhold til
krav om førstestillingskompetanse. Den samlede oversikt over fagmiljøet er fortsatt omfattende,
men gir nå et oversiktlig og betryggende inntrykk. Det framkommer tydelig at dette er godt
gjennomarbeidet, og er i tillegg godt omtalt i fakultetets tilbakemelding til Utdanningsutvalget.
I vurdering av kompetansebehov har fakultetet tatt utgangspunkt i at alle fag skal oppfylle
kompetansekravene for master, også for den undervisning som foregår de 3 første år. Fakultetets
modell for grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og trinn 5-10 innebærer samlet henholdsvis 5 og 6
masterfag og samlet for begge utdanningene 9 undervisningsfag (alle fag referert under overordnet
bilde av studieprogrammet). Det er nesten likt tilbud på de ulike studiestedene.
Den samlede ressurs- og kompetansebeholdning viser at kun følgende mangler; kompetanse i
norskfaget fordelt på 0,1 stilling professor/dosent og 0,8 stilling 1.amanuensis/1.lektor, og 0,4
undervisningsressurs i musikkfaget. For norskfaget framkommer det at tilsetting i stilling er til
behandling i kommisjon. For musikkfaget orienterer fakultetet om at ressursmangelen kan dekkes
inn med timelærere på lektornivå (da kompetansekrav er innfridd).

Ad Utdanningsutvalgets vedtak punkt 6 – antall masterfordypinger:
Fakultetet påpeker at etter Utdanningsutvalgets møte er antallet masterfordypinger redusert. Likevel
søkes det som beskrevet ovenfor henholdsvis 6 og 8 masterfag på de to utdanningene og samlet 9
undervisningsfag. Fakultetet planlegger å tilby studieåret 2017-2018 henholdsvis 6 og 8
masterfordypinger. Det forventes ikke at alle masterfordypingene kan rekruttere nok studenter. Det
er dermed en avveining om hvor mange som skal tilbys hvert år, og hvilke som eventuelt ikke skal
tilbys. Dette må fakultet arbeide videre med og vurdere på nytt etter vurderinger ut fra de første
kullene. Samtidig kan forvente at akkurat tilbudet på masterfordypinger vil markere de ulike
utdanningsinstitusjonene i Norge og deres attraktivitet i forhold til hverandre.
Ad Utdanningsutvalgets vedtak punkt 7 – eventuell navneendring:
Fakultetet har gjort en ny vurdering av navn på studieprogrammene, men har valgt å beholde
opprinnelig navn.
Konklusjon: Fakultetet har gitt fyldig tilbakemelding på alle punkter i Utdanningsutvalgets vedtak.
Viktigst er at studieprogrammenes fagmiljø nå er oversiktlig presentert, og gir en trygghet for at alle
akkrediteringskrav tilknyttet fagmiljø er innfridd, under forutsetning av tilsetting av 1,0 stilling innen
norsk. Det er likevel to forhold som krever videre oppfølging av fakultet; antallet masterfordypinger
og naturlig i sammenheng med dette – minste antall studenter pr masterfordyping. Et stort antall
masterfordypinger vil sannsynligvis gi flere fordypinger med lite antall studenter, mens færre
masterfordypinger vil gi flere studenter på hver fordyping.
Nedenfor gjengis og kommenteres Studietilsynsforskriftens krav til akkreditering og
dokumentasjon, der referanse til veiledningen for akkreditering av grunnskolelærerutdanningene
er satt i parentes. Krav fra forskriften og Veiledningen med retningslinjer for søknad om
akkreditering av integrert femårig lærerutdanning på mastergradsnivå (2. syklus) er gjengitt med
kursiv tekst. For hvert enkelt krav skal det beskrives og begrunnes hvordan studiet oppfyller kravene,
som gjelder følgende hovedpunkter:
 Grunnleggende forutsetninger (Studietilsynsforskriftens § 7-1)
 Plan for studiet (Studietilsynsforskriftens § 7-2)
 Fagmiljø tilknyttet studiet (Studietilsynsforskriftens § 7.3)
I tillegg framgår av veiledningen for integrert femårig lærerutdanning, at det også skal gis en
overordnet beskrivelse av studieprogrammene, og hvordan det hører hjemme i organisasjonen for
øvrig.
§ 7-1 Grunnleggende forutsetninger for akkreditering (§ 3.2 GLU veiledning)
1. Følgende krav i lov om universiteter og høyskoler skal vurderes for akkreditering:
a. Styringsordning
b. Reglement
c. Klagenemnd
d. Læringsmiljøutvalg
e. Utdanningsplan (gjelder bare for studier på 30 studiepoeng eller mer)
f. Vitnemål og Diploma Supplement
g. Kvalitetssikringssystem
Kommentar: Punkt 1a) til g) må vurderes ut fra det forhold at Nord universitet er fusjonert
fra 1. januar 2016.

a) Universitetets styringsordning er avklart; nytt universitetsstyre var i drift fra tidlig januar
måned og har funksjonstid fram til 31.07.2019. Ny rektor er tilsatt på åremål fra
desember 2015. Selve styringsstrukturen herunder faglig og administrativ organisering er
avklart på overordnet nivå gjennom styrevedtak i møte den 23. juni. Videre avklaringer er
vedtatt på styremøte 7. september og 26. oktober.
b) Universitetet har ny forskrift om studier og eksamen som gjelder for studenter som blir
tatt opp fra og med vårsemesteret 2016. Det foregår nå et arbeid med gjennomgang av
tilhørende reglement og retningslinjer. Reglement for etablering av nye studieprogram
og godkjenning av studieplaner er allerede vedtatt (18.03.2016, rektorvedtak 15/0101513). Reglementet bygger på akkreditering i tråd med NOKUT sine krav.
c) Ny Klagenemnd ble vedtatt av styret 6. januar 2016, og har funksjonstid fra 1.1.2016 til
1.1.2020 (sak 9/2016). Utvalget er i drift.
d) Nytt Læringsmiljøutvalg ble vedtatt av styret 6. januar 2016, og har første periode
funksjonstid ut 2016 mens nye studentrepresentanter velges for høstsemesteret.
Utvalget er i drift. Nytt utvalg konstitueres for neste funksjonsperiode fra januar 2017.
e) Utdanningsplan utarbeides for alle studier, og videreføres også for det nye universitetet.
f)

Vitnemål og Diploma Supplement (vitnemålstillegg) gis ved fullført studium for alle
gradsstudier (bachelor-, master- og doktorgrader) samt for praktisk pedagogiske
utdanninger. Utforming av nytt vitnemål og Diploma Supplement for det nye
universitetet er avklart, og de første vitnemål ble tildelt allerede våren 2016. På
vitnemålet inngår studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse. Valgt masterfag vil
framgår tydelig, det samme vil også tittel på FOU-oppgaven i tredje studieår og
masteroppgaven i femte studieår.

g) System for kvalitetssikring av utdanningen ble godkjent av NOKUT 12. juni 2012 for
tidligere Universitet i Nordland. Det nye universitetet viderefører elementer fra alle
institusjonenes akkrediterte kvalitetssikringssystem, og utformer et justert system som
opprettholder høye kvalitetskrav. Universitetsstyret vedtok på sitt møte 23. juni 2016 de
overordnede rammene for nytt felles system, mens kvalitetshåndbok ble behandlet på
universitetsstyrets møte 16. desember 2016. Som nytt element i systemet vil
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer inngå med fast syklus.
2. Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner skal være fylt.
Kommentar: Fakultetet har i akkrediteringssøknaden redegjort utfyllende for oppfyllelse av
aktuelle krav. Nedenfor gjengis dette noe forkortet.
Om opptakskrav: Begge utdanningen krever generell studiekompetanse med minst 35
skolepoeng samt minimum karakteren 3 i norsk og karakteren 4 i matematikk. Opptakskravet
er i tråd med Forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-1, jf § 4-7, 1. ledd.
Kunnskapsdepartementet har signalisert at de på sikt vil høyne opptakskravene ved å sette
høyere krav til karakter i de sentralene fagene norsk og engelsk. Opptakskravene til
grunnskolelærerutdanningene vil i så fall endres i tråd med disse. Videre påpekes at det ikke
er anledning til å søke opptak til grunnskolelærer-utdanningene på bakgrunn av
realkompetanse i samsvar med Forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-1.

Om selvstendig arbeid: De nye grunnskolelærerutdanningene er masterutdanninger på 300
studiepoeng, jfr. Forskrift om krav til mastergrad § 4. Slike mastergrader skal ha et
selvstendig studentarbeid av minimum 20 studiepoengs omfang, jfr. Forskrift om krav til
mastergrad § 6, 2. ledd. Etter henholdsvis Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 § 3, 7. ledd og Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning
for trinn 5-10 § 3, 6. ledd skal masteroppgaven i de nye grunnskolelærerutdanningene være
av minimum 30 studiepoengs omfang. Av studieplanene for de nye grunnskolelærerutdanningene fremgår det at masteroppgavene er normert til 30 studiepoeng (ett semesters
fulltidsstudier), slik at kravene i disse forskriftene dermed er oppfylt. Dette gjelder også den
faglige innretningen til masteroppgavene, slik det fremgår i det enkelte masterfag.
Om øvrige krav i rammeplaner og forskrifter: Utdanningenes rettslige rammer er regulert i
henholdsvis Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og Forskrift
om rammeplan for grunnskolelærer-utdanning for trinn 5-10. Fakultetet legger til grunn at
universitetet kan tilby utdanninger som nevnt i de respektive forskrifters § 1, 3. og 4. ledd,
om formål, dersom de øvrige kravene i forskriftene er oppfylt, og redegjør detaljert for
hvordan en mener kravene oppfylles;
 For begge grunnskolelærerutdanningene er det tatt inn uten modifikasjoner forskriftenes
overordnede læringsutbytter, slik de fremgår av forskriftenes § 2. Det totale
læringsutbyttet skal kunne oppnås uavhengig av valg av masterfag og øvrige
undervisningsfag i utdanningene.
 Valgte studiemodeller er i tråd med beskrivelsene i forskriftenes § 3, 1. ledd hva angår
plassering av fag, antall fag, samt antall dager i praksis.
 Alle undervisningsfagene er profesjonsrettede lærerutdanningsfag, de inneholder
fagdidaktikk og svarer til undervisningsfag i grunnskolens læreplaner. Dette vil fremgå
klart av de enkelte emnebeskrivelsene. Kravene i forskriftenes § 3, 2. ledd anses å være
oppfylt.
 Temaet vitenskapsteori og metode blir introdusert tidlig i studiet. Fokus på korrekt
akademisk skriving og kildebruk er en del av alle fag, og det stilles større krav lengre ut i
studiet. I forkant av FoU-oppgaven i tredje studieår vil det gjennomføres ett kurs i
vitenskapsteori og metode for alle studenter. I niende semester er det lagt et kurs på 20
studiepoeng i vitenskapsteori og metode i nær sammenheng med masteroppgaven og
masterfaget. Kravene i forskriftene henholdsvis § 3, 4. ledd (for 1-7) og § 3, 3. ledd (for 510) er derfor oppfylt.
 I henholdsvis § 3, 8 ledd (for 1-7) og § 3, 7. ledd (for 5-10) i de nasjonale forskriftene,
kreves det at det tas inn en modul tilsvarende 15 studiepoeng i religion, livssyn og etikk i
pedagogikkfaget. Dette er tatt inn i henholdsvis i PEL-emnene i 2. og 4. studieår, og
fremhevet i disse emnebeskrivelsene. Kravet er dermed oppfylt.
 I forskriftenes § 4-1 fremgår det at de nasjonale retningslinjene for
grunnskolelærerutdanningene fastsatt av UHR, skal være førende for arbeidet med
utdanningene. Disse har vært grunnlaget for utarbeidelsen av de respektive
emneplanene i fagene.
 I forskriftenes § 4-2 skal programplanen redegjøre for hvordan institusjonen legger til
rette for en integrert utdanning med helhet og sammenheng mellom teori og
praksisstudier, mellom fag og fagdidaktikk og mellom fag. De aller fleste fagene går
parallelt med hverandre og parallelt med praksis for å sikre nødvendig sammenheng.
Fagdidaktikk inngår i alle undervisningsfag. Det er progresjon både i utdanningen som
helhet og innenfor det enkelte fag. Kravene i forskriften anses dermed for å være oppfylt.



Et par tema som opplæringen i studiet skal ivareta, blir ikke nødvendigvis behandlet i
studentenes valgte emner på en slik måte, at alle studenter får møte temaene på en
grundig måte. Dette gjelder kunnskap om samiske forhold og bærekraftig utvikling som
løftes fram i det totale læringsutbyttet for studiet (jfr. forskriften for GLU 1-7 og 5-10).
Samiske tema blir behandlet i noen skolefag (norsk, samfunnsfag, naturfag) i tillegg til
pedagogikk og elevkunnskap (PEL, 2. studieår). Alle studentene skal i tillegg delta i et
tverrfaglig arbeid høsten 2. studieår som bl.a omfatter en ekskursjon til sørsamiske eller
lulesamiske lokaliteter med tilhørende for- og etterarbeid. Dette prosjektarbeidet skal
formelt forankres i PEL-faget. Nord universitet har et nasjonalt ansvar for sør- og
lulesamisk på universitetsnivå noe som forsvarer et ekstra fokus på det samiske i studiet.
Bærekraftig utvikling blir behandlet bl.a. i fagene samfunnsfag, mat & helse og naturfag,
og alle studenter skal tidlig høsten i 1. studieår (aug-sept) jobbe med dette som et
tverrfaglig tema før, under og etter en flerdagers «bli-kjent-ekskursjon».

3. Rekrutteringen av studenter skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og
opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium.
Kommentar: Dette forhold er ikke omtalt i den opprinnelige akkrediteringssøknaden, men er
beskrevet i fakultetets søknad om etablering av de nye utdanningene (styresak 104/2016,
møte 26. oktober). I søknaden opplyses at de nye lærerutdanningene vil ha samme
målgruppe som de tidligere lærerutdanningene som erstattes. Både regionalt og nasjonalt vil
det være et stort behov for godt kvalifiserte lærere fremover, og Kunnskapsdepartementet
ser på modellen for de nye lærerutdanningene som en bidragsyter til å gjøre lærerutdanning
og læreryrket mer attraktivt, og på den måten tiltrekke seg flere og enda bedre studenter.
Fakultetet forventer at skjerpede krav til fagdidaktisk kompetanse i skolen for å kunne
undervise i fag, vil kunne bidra til å rekruttere flere ufaglærte som arbeider i skoleverket inn i
utdanningene.
Utdanningsutvalget har bedt om nærmere redegjørelse for opptaksmål for, herunder nedre
grense for opptak og hvordan godt læringsmiljøet skal sikres for studentene (jamfør punkt 2 i
deres vedtak referert foran). I sitt tilsvar orienterer fakultet om prosjekt ”4 i matematikk” for
elever i tredjeåret på videregående skole og eksterne søkere, som markedsføres i disse
dager. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med fylkeskommunene, KS og kommuner, og er
igangsatt for å sikre god rekruttering til utdanningene.
Det er nasjonalt fastsatt krav for faglig og økonomisk bærekraft; Alle utdanninger bør
uteksaminere minst 20 studenter pr kull. Nedre grense på 20 studenter er relevant også for å
sikre godt læringsmiljø for studentene. Fakultetet mener at ved å ta høyde for frafall,
studenter som søker overgang osv., må minimum 30 studenter tas opp til hver utdanning for
sikre 20 uteksaminerte kandidater. Dette forutsetter enda høyere søkertall til utdanningene.
Videre skriver fakultetet følgende; «Når det gjelder masterfordypningene, bør det stilles som
krav at minst 10 studenter må velge den enkelte fordypning for at den skal bli satt i gang». 10
studenter er en svært liten gruppe, og det må forventes frafall underveis som reduserer
gruppen. Disse studentene vil ikke ha det beste utgangspunktet for læringsmiljø, og det er
heller ikke i tråd med faglig og økonomisk bærekraft.
Fakultetet redegjør også helt kort om den samlingsbaserte modellen, og hvordan denne
tilrettelegges for å sikre godt læringsmiljø. På samlingsukene vektlegges studentaktive
arbeidsmåter. Fakultetet er oppmerksom på at det god systematikk og en gjennomtenkt
pedagogikk, for å få til et godt læringsmiljø for denne gruppen.

Hvor flere lærerutdanningsinstitusjoner tidligere tilbød full bredde i fagtilbud, gir
akkrediteringskravene for de nye utdanningene grunn til å tro at ikke alle institusjoner vil
kunne tilby full bredde av undervisningsfag. Dette vil dermed innebære en dreining i hvor
studentene søker studier basert på hvilke fag de ulike institusjonene nå faktisk kan tilby. For
Nord universitet er det viktig å balansere attraktivitet mot ikke for små grupper på det
enkelte masterfag.
4. For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige
forhold av betydning for studentene.
Kommentar: De nye grunnskolelærerutdanningene har til sammen 110 dager veiledet praksis
fordelt på 1. studieår: 30 dager, 2. studieår: 30 dager, 3. studieår: 20 dager og 4. studieår: 30
dager. Fakultetet har utarbeidet Rammeavtaler med kommuner i forbindelse med
praksisopplæringen i studiene, og konkrete avtaler med aktuelle praksisskoler.
Da Utdanningsutvalget behandlet akkreditering av studieprogrammene, var kun et lite antall
rammeavtaler inngått. Utvalget bad derfor om resterende avtaler med kommuner og et
tilstrekkelig antall avtaler med praksisskoler. Det er pr i dag inngått rammeavtaler med
samlet 18 kommuner, som befinner seg nærmest de campus som tilbyr lærerutdanning.
Rammeavtalene løper til en av partene sier opp. Fakultetet melder at det er ønskelig å inngå
avtaler med flere kommuner, særlig tilknyttet samlingsbasert utdanning på Helgeland. Videre
er det inngått avtaler med samlet 50 praksisskoler. Disse avtalene har en varighet på 5 år, og
innebærer at skolene forplikter seg til å ta imot en eller flere praksisgrupper (hver på 3-5
studenter). Avtalene viser samlet at forhold omkring praksis er godt ivaretatt med hensyn til
ansvarsfordeling, organisering og gjennomføring av studentenes praksisopphold. Gjennom
antallet avtaler med praksisskoler dokumenterer fakultetet at det er kapasitet til praksis for
alle studentene.
Fakultetet har ikke oversendt oversikt over praksisveilederne på skolene, og påpeker at i
dialog med NOKUT er det framkommet at verken navn på praksisveiledere eller CV er
nødvendig, da avtalene med praksisskolene innebærer at skolene forplikter seg til å tilby
praksisveiledere. Når det gjelder praksisveiledernes kompetanse opplyser fakultetet at i
avtalen med den enkelte skole bekrefter skolen hvor mange av deres ansatte som har
veilederutdanning på minimum 15 studiepoeng, uten at CV for den enkelte er oppgitt. Dette
har vært godtatt som tilstrekkelig fra NOKUT i forbindelse med akkreditering av
lærerutdanninger for institusjoner som ikke kan selvakkreditere sine utdanninger. Ansatte i
skolen er gjennom avtalen forpliktet til å gjennomføre veilederutdanning innen to år fra
avtalen ble inngått. Tilbud om veilederutdanning blir gitt fra universitetet hvert studieår.
§ 7-2 Plan for studiet (§ 3.3 GLU veiledning)
1. Studiet skal ha et dekkende navn.
Kommentar: Fakultetet har valgt å navngi utdanningene for henholdsvis Grunnskolelærerutdanning master 1-7 og Grunnskolelærerutdanning master 5-10 som norsk navn, og engelsk
navn henholdsvis Primary and Lower secondary teacher education, master 1-7 og Primary
and Lower secondary teacher education, master 5-10.
I akkrediteringssøknaden opplyses at Kunnskapsdepartementet har kalt de nasjonale
forskriftene for: Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7; og
Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10. Fakultetet opplyser at
det ikke er noen enhetlig praksis nasjonalt for navngiving av grunnskolelærerutdanningene,
og navnene som fremgår av de nasjonale forskriftene ikke skiller seg fra de gamle
utdanningene. I valg av navn har fakultetet vektlagt å få fram at dette er masterutdanning,

grunnskolelærerutdanning og det aktuelle trinnet; 1-7 for 1. til 7. klasse som er barneskolen,
og 5-10 for 5. til 10. klasse for siste del av barneskolen og ungdomsskolen. Det har vært viktig
å skille med navn de nye utdanningene fra tidligere lavere grads utdanning.
Nord universitet vil i flere år framover ha til sammen 3 varianter av grunnskolelærerutdanning;
 Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og Grunnskolelærerutdanning for 5.-10.
trinn; dette er de nasjonale 4-årige profesjonsutdanningene som nå endrer til
master-utdanninger. Siste opptak var høsten 2016, og disse er etter planen ferdig
våren 2020 (med unntak for deltidsstudium i Ytre Namdal).


Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, 5-årig master og Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, 5-årig master. Dette er Nord universitet sin
masterutdanning, som ble tilbudt høsten 2016 i tillegg til profesjonsutdanningene.
Disse studentene vil etter planen være ferdige våren 2021. Utdanningen tilbys kun én
gang med denne studieplanen, da utdanningene fra høsten 2017 følger den
nasjonale rammeplanen.



Grunnskolelærerutdanning master 1-7 og Grunnskolelærerutdanning master 5-10 er
som nevnt ovenfor navnet på de nye utdanningen, som starter høsten 2017. Navnet
skiller seg fra navn på utdanning for studenter i løp på «gamle» utdanninger.

Navn på de nye utdanningene vurderes som dekkende for studiene art, nivå og innretning.
Fakultetet mener også at navnene på utdanningene vil kommunisere godt med potensielle
søkere, arbeidsgivere og samfunnet for øvrig. Utdanningsutvalget bad fakultetet vurdere
studieprogrammenes navn på nytt, og eventuelt bed styret om navneendring. Fakultetet
opplyser at navn er vurdert, men ikke ønsket endret.
2. Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte jamfør Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det formuleres ett totalt læringsutbytte for hvert
studium.
Studieprogrammenes læringsutbytte er slik formulert:
Grunnskolelærerutdanning master 1-7:
Kunnskap
Kandidaten
 har avansert kunnskap enten i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller i
profesjonsrettet pedagogikk/spesialpedagogikk
 har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven)
 har bred profesjonsrettet kunnskap i øvrige fag som inngår i utdanningen
 har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige
tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
 har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk for grunnopplæringen, om
sammenhengen i utdanningsløpet barnehage–skole og om overgangen fra
barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn
 har inngående kunnskap om begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter,
vurderings- og kartleggingsverktøy, klasseledelse og vurdering av elevers læring og
hva som fremmer læring i fagene






har inngående kunnskap om læringsteori og barns utvikling, danning og læring i ulike
sosiale, språklige og kulturelle kontekster
har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om mobbing,
vold og seksuelle overgrep mot barn, gjeldende lovverk og barns rettigheter i et
nasjonalt og internasjonalt perspektiv
har bred kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie, og forståelse
av skolens utvikling som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i
samfunnet.

Ferdigheter
Kandidaten
 kan undervise basert på forskning og erfaringskunnskap, alene og sammen med
andre
 kan analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner
 kan iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i elevens utvikling av grunnleggende
ferdigheter og fagkompetanse, med særskilt vekt på begynneropplæring i lesing,
skriving og regning
 kan skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode
faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser
 kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende
tilbakemeldinger, tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, bruke
varierte undervisningsmetoder og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring
og utvikling
 kan vurdere og bruke relevante læremidler, digitale verktøy og ressurser i
opplæringen, og gi elevene opplæring i digitale ferdigheter
 kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og
anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 kan alene, og i samarbeid med andre, bruke relevante metoder fra forsknings- og
utviklingsarbeid, for kontinuerlig utvikling av egen og skolens kollektive praksis, samt
gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter under veiledning
 kan identifisere tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige
vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak, og kunne
etablere samarbeid med relevante faginstanser.
Generell kompetanse
Kandidaten
 kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til
forståelse av samenes status som urfolk og stimulere til demokratisk deltakelse og
bærekraftig utvikling
 kan initiere og ivareta et godt skole–hjem-samarbeid, og samarbeide med andre
aktører relevante for skolens virksomhet
 behersker norsk muntlig og skriftlig, både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket
på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger
knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til
utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole



kan bidra i innovasjonsprosesser knyttet til skolens virksomhet og legge til rette for at
lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen.

Grunnskolelærerutdanning master 5-10:
Kunnskap
Kandidaten
 har avansert kunnskap enten i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller i
profesjonsrettet pedagogikk/spesialpedagogikk
 har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven) har bred
profesjonsretta kunnskap i øvrige fag som inngår i utdanningen
 har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige
tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
 har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk for grunnopplæringen, og om
overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående
opplæring
 har inngående kunnskap om videreutvikling av grunnleggende ferdigheter,
vurderings- og prøvesystemer, klasseledelse og vurdering av elevers læring og hva
som fremmer læring i fagene
 har inngående kunnskap om læringsteori og barn og unges utvikling, danning og
læring i ulike sosiale, språklige og kulturelle kontekster
 har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om
mobbing, vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, gjeldende lovverk og barn og
unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 har bred kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie, og forståelse
av skolens utvikling som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i
samfunnet.
Ferdigheter
Kandidaten
 kan undervise basert på forskning og erfaringskunnskap, alene og sammen med
andre
 kan analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner
 kan iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i elevens utvikling av grunnleggende
ferdigheter og fagkompetanse
 kan skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode
faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser
 kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende
tilbakemeldinger, tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, bruke
varierte undervisningsmetoder og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring
og utvikling
 kan vurdere og bruke relevante læremidler, digitale verktøy og ressurser i
opplæringen, og gi elevene opplæring i digitale ferdigheter
 kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og
anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 kan alene, og i samarbeid med andre, bruke relevante metoder fra forsknings- og
utviklingsarbeid, for kontinuerlig utvikling av egen og skolens kollektive praksis, samt
gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter under veiledning



kan identifisere tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige
vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak, og kunne
etablere samarbeid med relevante faginstanser.

Generell kompetanse
Kandidaten
 kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til
forståelse av samenes status som urfolk og stimulere til demokratisk deltakelse og
bærekraftig utvikling
 kan initiere og ivareta et godt skole–hjem-samarbeid, og samarbeide med andre
aktører relevante for skolens virksomhet
 behersker norsk muntlig og skriftlig, både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket
på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger
knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til
utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 kan bidra i innovasjonsprosesser knyttet til skolens virksomhet og legge til rette for at
lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen.
Kommentar: Ovennevnte læringsutbyttebeskrivelser følger av forskriftene for utdanningene,
og er tilpasset masternivået (nivå 7) i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og er tydelig knyttet
til grunnskolelærerutdanningene. De kommenteres derfor ikke ytterligere.
3. Studiets innhold og oppbygging skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås.
Kommentar: Fakultetet har i akkrediteringssøknaden redegjort grundig for hvordan
læringsutbyttebeskrivelsene tilfredsstiller studiets faglige profil og samtidig samsvarer med
nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Her oppsummeres kort fra
begrunnelsen;
Studiets innhold følger av forskrift (Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for
trinn 1–7 og 5-10), bygger på nasjonale retningslinjer (fra UHRs Nasjonale råd for
lærerutdanning, NRLU), og følger kravene i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Innhold og
oppbygging av utdanningene ved Nord universitet avviker ikke på noen punkt fra den
nasjonale rammeplanen eller retningslinjene.
De nye grunnskolelærerutdanningene(GLU) er ei profesjonsutdanning til læreryrket i
grunnskolen; man blir lærer for enten trinn 1-7 eller trinn 5-10. Undervisningsfagene blir
beskrevet som fagemner i utdanningene. Disse har samme navn som, og gir kompetanse til å
undervise i tilsvarende undervisningsfag (skolefag). Det er til sammen 10 undervisningsfag
(norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, KRLE, kroppsøving, musikk, kunst- og
håndverk samt mat og helse). På GLU 1-7 skal studenten studere tre eller fire undervisningsfag (av disse ett fag på 60 poeng), mens på GLU 5-10 skal studenten studere to eller tre
undervisningsfag (av disse to fag på 60 poeng).
Forskriften understreker at lærerutdanningene skal være integrerte og profesjonsrettede,
basert på forsking og erfaringskunnskap, og fakultetet understreker at Nord universitet følger
dette nøye. Med integrert menes helhet og sammenheng mellom fag, fagdidaktikk,
pedagogikk og praksisstudier. Dette sikres ved Nord universitet særlig ved at emnene blir lagt

parallelt i første og andre studieår, og ved at praksisoppfølging er nært knyttet til
undervisningsfagene i hvert studieår.
Faget Pedagogikk og elevkunnskap (forkortet PEL) har fått et særlig ansvar for å binde studiet
sammen og integrere de ulike emnene. Faget er det eneste alle studentene har felles i
studiet, og er derfor tillagt en særlig integrerende funksjon. For øvrig påpeker fakultetet at
dette innebærer at mange av læringsutbyttebeskrivelsene for de to studie- programmene er
knyttet til dette emnet.
4. Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås.
Kommentar: Av akkrediteringssøknaden og oversendt studieplan framgår at de nye
grunnskolelærerutdanningene vil bestå av 150 emner. Det er redegjort grundig for arbeidsog undervisningsformer og hvordan disse samsvarer med og er tilpasset
læringsutbyttebeskrivelsene. Kravet vurderes som innfridd.
5. Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset
læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås.
Kommentar: Det er også redegjort grundig for valgte vurderingsformer i studiene, og
sammenhengen mellom vurderingsordninger og vurdering av oppnådd læringsutbytte. Det
oppfattes at arbeids- og undervisningsformene samsvarer med og er tilpasset læringsutbyttebeskrivelsene for studiene.
6. Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier.
Kommentar: De nye utdanningene leder frem til et konkret yrke, og har dermed svært høy
relevans for arbeidslivet. De nye femårige lærerutdanningene er en del regjeringens
storsatsing på læreryrket, og vi legger til grunn at de nye utdanningene vil gjøre kandidatene
svært attraktive i arbeidsmarkedet. Det er, og vil bli, stor mangel på godt kvalifiserte lærere,
slik at disse utdanningene i høy grad vil sikre kandidatene relevant arbeid etter fullført
utdanning. Utdanningene er femårige mastergrader, og vil dermed kunne kvalifisere for
opptak til doktorgradsstudier. Her trekker fakultetet fram doktorgraden i studier i
profesjonspraksis ved Nord universitet, hvor utdanningene sammen med relevant
arbeidserfaring (min 2 år) danner grunnlaget for opptak. Det er også muligheter for å
studerer videre på doktorgradsprogrammer knyttet til masterfaget, fagdidaktikk,
profesjonspedagogikk og spesialpedagogikk, ved andre høyere utdanningsinstitusjoner.
7. Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart.
Kommentar: Både studieprogrammenes læringsutbyttebeskrivelser og beskrivelsene for de
enkelte emnene inneholder koblinger til forsknings- og faglig og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid. Fakultetet påpeker at studentene vil bli oppfordret til, og det stilles også
krav om, å kritisk vurdere egen og andres praksis med grunnlag i teori og forskning.
Studentene må ha et ‘forskerblikk’ i hele studiet for å ha forutsetning for å gjennomføre
egenrefleksjon, FoU-oppgaver og eksamener da de til stadighet skal trekke inn erfaringer fra
praksis sett opp imot teori. Grunnet tidlig kontakt med organisasjons- og person-sensitiv
informasjon i skolen, vil studentene bli introdusert for forskningsetikk tidlig. Det skal både
være refleksjonsseminar og evaluering av hver praksisperiode, og når det kommer til hvordan
studentene skal behandle den informasjon de samler inn både via teori og praksis, skal de
blant annet kunne analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og
anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelse.

8. Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering, som skal være
tilpasset studiets nivå, omfang og egenart.
Kommentar: De opprinnelige institusjonene UiN, HiNe og HiNT har hatt egne internasjonale
nettverk og samarbeidsavtaler. Fra internasjonalt kontor er det tidligere opplyst at alle
internasjonale samarbeidsavtaler for de tidligere institusjonene vil bli gjennomgått og
aktuelle avtaler vil bli inngått på nytt for Nord universitet. Avtalene gjelder på
institusjonsnivå, og/eller for det enkelte fakultet og/eller det enkelte studieprogram. For
dette akkrediteringspunkt oppfattes at det etterspørres konkrete avtaler om
internasjonalisering og studentutveksling på programnivå.
Fakultetet opplyser i akkrediteringssøknaden at Nord universitet har avtaler med en rekke
institusjoner i Europa om student‐ og lærerutveksling, hovedsakelig gjennom Erasmus+.
Videre opplyses at Nord universitet er medlem i University of the Arctic, noe som åpner for
samarbeid i hele det sirkumpolære området: http://www.uarctic.org/. I dette samarbeidet er
10 arktiske land med en rekke universitet/høyskoler som deltakere; Canada (23), Danmark
(7), Færøyene (1), Grønland (3), Island (6), Norge (9 inkludert UNIS), Russland (37), Sverige
(6), USA (11) samt flere ikke arktiske institusjoner (10).
For grunnskolelærerutdanningene konkret har fakultetet har lagt ved en oversikt over
samarbeid med fire land i Europa; Finland, Storbritannia, Wales og Østerrike samt USA og
Australia. Oversikten viser hvilken institusjon samarbeidet gjelder og hva som inngår i avtalen
eksempelvis praksisutveksling, semesterutveksling og fagpersonutveksling. I tillegg beskrives
nærmere dagens samarbeid med noen institusjoner. Gjennom arbeidet med sørsamisk språk
og kultur har lærerutdanningene kontakter ved to universitet i Canada når det gjelder FoUarbeid og lærerutdanning for urfolk: University of Saskatchewan og Memorial University of
Newfoundland.
Oversikten i akkrediteringssøknaden viser at de fleste avtalene er under utvikling.
Utdanningsutvalget vedtok derfor at konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen 30. juni 2017. Fakultetet opplyser i sin tilbakemelding til
utvalget at oppdaterte, og eventuelt nye, avtaler vil bli oversendt innen angitt frist.
9. Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT ressurser
og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet.
Kommentar: Også dette punkt er grundig omtalt i akkrediteringssøknaden.
Bibliotektjenester: Nord universitet har i dag 9 studiesteder med ulike studietilbud og
fagprofiler. Universitetsbiblioteket har avdelinger på hvert studiested, med litteratur
innenfor de fagene det undervises i på studiestedet. Dette omfatter kontakt mot fagmiljøet,
opplæring og veiledning av ansatte og studenter knyttet til de respektive fagmiljø. Alle
studenter kan låne på alle bibliotekene, som tilbyr en rekke tjenester på områdene utlån,
digitale tilrettelegginger og tilganger til bøker og databaser, registrering og tilgjengeliggjøring, veiledning og brukeropplæring. I bibliotekene finner studentene arbeidsplasser hvor
de kan jobbe alene eller i grupper, med eller uten stasjonær PC. Private PCer kan brukes opp
mot universitetets trådløse nettverk. Bibliotekene har alle en stille lesesal, grupperom og
åpent lesesal/gruppearbeidsområde i tilknytning til biblioteket.
Administrative og tekniske tjenester: Nord universitet vil implementere ny organisasjonsstruktur fra og med januar 2017. Fakultetet opplyser at ny administrativ organisering vil
ivareta servicefunksjoner for ansatte og studenter ved alle studiesteder som tilbyr lærerutdanning fra og med høsten 2017.

IKT-ressurser: Disse forhold er meget nøye omtalt av fakultetet. Her betydelig forkortet;
 IT-tjenesten har ansvar for brukerstøtte til ansatte og studenter, nettverksdrift,
systemdrift, og utvikling og tilpassing.
 Det er full dekning av trådløsnett i alle bygg.
 Alle enhetene benytter det nettbaserte læringssystemet Fronter (nå kjøpt av It’s
learning), som kommunikasjonsverktøy mellom studentene samt mellom forelesere og
studenter.
 Alle studenter får automatisk tildelt en e-postadresse, som skal benyttes ved all
kommunikasjon utenom Fronter.
 Studentenes studentkort kan benyttes ved kopiering/utskrift. På hvert studiested finnes
multifunksjonsmaskiner for utskrift, kopiering og skanning.
 Universitetets nettside, www.nord.no, er en viktig informasjonsportal for studentene.
Her er blant annet veiledninger til StudentWeb, Fronter og studentpost, innlogging til
systeminnganger, studieplaner med litteraturlister, lover, reglement og forskrifter, samt
informasjon, timeplaner og eksamensplan.
 Studentene har gratis tilgang til en rekke programvarer, eksempelvis Microsoft Office og
videokonferanseløsninger, og det finnes flere applikasjoner (apper) for telefon og
nettbrett.
Arbeidsforhold for studentene:
 Alle studiestedene med unntak av de minste har servicetorg, som er tilgjengelig via
telefon, e-post eller fysisk besøk. Servicetorget bistår studentene med en rekke forhold
som studentregistrering, informasjon og veiledning om lånekassen, avtale med
studieveileder, søknader på enkeltemner/fag mv.
 Studieveilederne bistår studentene med yrkes- og utdanningsveiledning samt egen
individuell utdanningsplan. 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.
§ 7-3 Fagmiljø knyttet til studiet (§ 3.4 GLU veiledning)
1. Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik
det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det
faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres.
Kommentar: Fagmiljøet til grunnskolelærerutdanningen ved Nord universitet har
utgangspunkt i de tidligere lærerutdanningsmiljøene i Bodø, Nesna og Levanger.
Kompetansen er kartlagt for fagmiljøet som helhet og vurdert opp mot kravene i NOKUTs
tilsynsforskrift, både hva angår kompetansenivå og aktuell forskning. Kompetansekravene er
førende for hvilke fag som kan tilbys i lærerutdanningene;


I beregningen av kompetanse- og ressurskavene har fakultetet lagt til grunn at alle fag
som skal tilbys i utdanningene er «de sentrale delene» av utdanningene i henhold til
NOKUTs tilsynsforskrift. Følgelig vil universitetet ikke kunne tilby fag i utdanningen hvor
det ikke er ansatte i hovedstilling med førstestillingskompetanse.



Videre har fakultetet lagt til grunn at NOKUTs krav til kompetanse for utdanninger på
andre syklus, ikke bare må være oppfylt i utdanningene som helhet, men også innenfor

et fagområde for at det skal kunne tilbys som masterfag. Dette innebærer at fag der en
ikke har toppkompetanse, ikke vil bli tilbudt som masterfag.
I beregningen om hvorvidt fakultetet har tilstrekkelig kompetanse er det tatt utgangspunkt i
at det skal gis 27 timer undervisning pr studiepoeng. Deretter er det beregnet nettotimer for
antall undervisningstimer pr ansatte etter nivå. Det er tatt høyde for ansattes alder, og tatt
bort tidsbruk for FoU-tid, administrasjonstid og tidsbruk til undervisning i andre utdanninger i
universitetet. På denne måten vil størrelsen på fagmiljøet også være tilstrekkelig for å ivareta
nødvendig forskning med relevans for utdanningene.
Fakultetet leverte i forbindelse med akkrediteringsvedtaket et omfattende materiale for
oversikt over og beregning av fagmiljøet. Utdanningsutvalget var imidlertid ikke fornøyd, og
bad om at «fagmiljøet må dokumenteres på en oversiktlig og lettfattelig måte, herunder
samlet oversikt over fagmiljøet, oversikt for det enkelte fagområde og det enkelte
campustilbud. Oversikten må inneholde navn, kompetanse, andel av stilling samt
forskningsområde for den enkelte ansatte pr forskningsområde. Det må tydeliggjøres at alle
kompetansekrav innfris, og at det er tilstrekkelig kapasitet til undervisning og forskning. Det
må dokumenteres at forskningsaktiviteten har relevans innenfor det enkelte fagdidaktiske
område.»
Ny dokumentasjon over fagmiljøet er fortsatt omfattende, men gir nå et oversiktlig og
betryggende inntrykk. Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal
være tilpasset studiet slik det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å
ivareta den forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres.
Fra NOKUT er det påpekt (jamfør brev til utdanningsinstitusjonene 1. mars 2016) at dersom
universitetet oppfyller kravene for masterfordypning i fagene norsk, engelsk og matematikk,
kan en også tilby andre undervisningsfag, samt profesjonsretta pedagogikk og
spesialpedagogikk som masterfag. Videre vises til brev fra NOKUT (datert 01.03.16) som
påpeker at:
Alle etablerte mastergrader får tid ut 2018 til å komme opp på nivået som de nye
bestemmelsene krever – dette vil også gjelde lærerutdanningene.
Kunnskapsdepartementet har klare forventninger om at institusjonene bruker hele
denne perioden til å arbeide systematisk med å heve kvaliteten. Målet er at alle fra 1.
januar 2019 skal oppfylle de nye kravene for akkreditering med god margin.
2. Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for
studiet.
Kommentar: Akkrediteringssøknadens beskrivelse av fagmiljøet og deres kompetanse
inneholder også beskrivelse av nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk. Dette
vurderes som tilfredsstillende for grunnskolelærerutdanningene.
3. Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved
institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de
sentrale delene av studiet.
For andre syklus gjelder også: Minst 10 prosent av det samlede fagmiljøet skal være
professorer eller dosenter, og ytterligere 40 prosent være ansatte med
førstestillingskompetanse.

Kommentar: Ny dokumentasjon for fagmiljøet gir god oversikt. Det er dokumentert at kravet
om andel hovedstilling er innfridd med stor margin. Som nevnt tidligere har fakultetet lagt til
grunn at alle fag (masterfag og undervisningsfag) regnes som sentrale deler av
studieprogrammene, og dermed skal ha personer med minst førstestillingskompetanse. De
aktuelle fagene vises på oversikten nedenfor. Fakultetet kan dokumentere at for hvert eneste
fagområde pr studiested er kravet innfridd med et lite unntak, som kommenteres nærmere.

Den samlede ressurs- og kompetansebeholdning viser at kun følgende mangler;
 Kompetanse i norskfaget fordelt på 0,1 stilling professor/dosent og 0,8 stilling
1.amanuensis/1.lektor. Fakultetet opplyser at tilsetting i 1,0 stilling med
toppkompetanse er til vurdering hos kommisjon nå.
 0,4 undervisningsressurs i musikkfaget. Fakultetet opplyser at ressursmangelen kan
dekkes inn med timelærere på lektornivå (da kompetansekrav er innfridd).
Ved internt kompetanseopprykk eller tilsetting av ny person i 1,0 stilling med
toppkompetanse i norsk, ved studiested Bodø, er kravet om førstestillingskompetanse
innfridd for alle fag, dvs hele studieprogrammene. Fakultetet kan også dokumentere at
tilleggskravet for syklus 2 også er innfridd; minst 10 prosent av fagmiljøet innenfor hvert
fagområde er professorer eller dosenter, og ytterligere 40 prosent er ansatte med
førstestillingskompetanse.
4. Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig- og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid.
For andre syklus gjelder også: Fagmiljøet skal ha dokumenterte resultater på høyt nivå.
Kommentar: Akkrediteringssøknadens beskrivelse av fagmiljøet og deres kompetanse
inneholder i tillegg til beskrivelse av nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk også
beskrivelse av fagområdets forskningsaktivitet. Det er oversendt beskrivelse for forskning
innenfor de ulike fagområdene, som viser at det er forskningsaktivitet innenfor alle
fagområdene. I tillegg inneholder akkrediteringssøknaden egen fyldig omtale av hvordan
studentene møter forskning og faglig og/ eller kunstnerisk utviklingsarbeid i selve studiet.

5. For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha hensiktsmessig
erfaring fra praksisfeltet.
Kommentar: Det er viktig å presisere at for grunnskolelærerutdanning vil eget fagmiljø
omtales som praksisveiledere (som er det vanlige begrepet for ekstern veileder), mens de
eksterne veilederne i skoleverket omtales som praksislærere. Tittel og funksjon som
praksislærer er nedfelt i blant annet sentrale avtaler om arbeidsvilkår for denne gruppen.
Fakultetet opplyses at majoriteten av fagmiljøet (praksisveilederne) har lang erfaring fra
skoleverket. Flere har lang ansiennitet som lærer i skolen, har hatt praksislæreransvar og
dermed oppfølging og veiledning i forbindelse med praksis. Selv om dette begynner å bli
noen år siden, har de likevel noe innsikt i hva som foregår i skolen da de har hatt kontinuerlig
kontakt med ulike skoleinstitusjoner. Noen har også annen erfaring fra arbeid tilknyttet
skolen, som PP-tjeneste mv. Samtlige i fagmiljøet har hatt praksisveiledning og oppfølging av
studenter i forbindelse med praksis i flere år som ansatt ved tidligere UiN, HiNe og HiNT.
I rammeavtalene med kommunene og avtalene med praksisskolene framkommer at skoleeier
forplikter seg til å stille kvalifisert personale til rådighet og sikrer kontinuitet blant
praksislærerne. Utvelgelsen av hvilke lærere som skal ha funksjon som praksislærer foretas
av rektor i samråd med Nord universitet, etter intern utlysning. Det stilles krav i Nasjonale
retningslinjer for grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 og 5-10 at alle praksislærere må ha
gjennomført, eller må forplikte seg til å gjennomføre, videreutdanning for å øke sin
veiledningskompetanse tilsvarende 15 studiepoeng. Fakultetet krever derfor at praksislærere
som ikke har veilederutdanning må gjennomføre veilederutdanning innen 2 år etter at
kontraktene med skolene er signert. Det skal utarbeides en plan for kompetanseheving for
lærere i skolen som ønsker å være praksislærere, men som ikke har formell
veilederkompetanse.
På bakgrunn av ovennevnte forutsettes fakultetet eget fagmiljø og eksterne praksisveilederne har hensiktsmessig erfaring fra praksisfeltet.
Oppsummering
Fakultetet har levert en meget godt gjennomarbeidet og solid akkrediteringssøknad for de nye
grunnskolelærerutdanningene. Samtidig var det flere mangler ved Utdanningsutvalgets første
behandling av saken den 1. desember 2016. Dette framkommer i utvalgets vedtak, som er referert
innledningsvis. Fakultetet (som først ble eget fakultetet fra 1. januar 2017) leverte sin tilbakemelding
på Utdanningsutvalgets vedtak innen fristen 15. januar. Det er levert ny forbedret dokumentasjon av
studiemodell med avklaring av fag pr studiested, rekruttering til studieprogrammene, praksis samt
oversiktlig presentasjon av fagmiljøet.
Det anbefales at studieprogrammene akkrediteres. Videre anbefales det at akkrediteringen gjelder;
 1-7 masterfag; Norsk, Matematikk, KRLE, Musikk, Spesialpedagogikk og Profesjonsretta
pedagogikk
 5-10 masterfag: Norsk, Matematikk, Engelsk, Naturfag, Samfunnsfag, Kroppsøving,
Spesialpedagogikk og Profesjonsretta pedagogikk
Det er to forhold som likevel bør vurderes nærmere av fakultet; antallet masterfordypinger og
minste antall studenter pr masterfordyping. Et stort antall masterfordypinger vil sannsynligvis gi flere
fordypinger med lite antall studenter, mens færre masterfordypinger vil gi flere studenter på hver
fordyping. Det vil være en balansegang mellom stort tilbud for å være attraktiv blant studentene og
hevde seg i konkurransen med andre institusjoner og hensynet til godt læringsmiljø for studentene.

Godkjenning av studieplan for Grunnskolelærerutdanning master 1-7 og
Grunnskolelærerutdanning master 5-10 – tilsvar til vedtak i Utdanningsutvalget sak 61/16
Bakgrunn:
De daværende enhetene Profesjonshøgskolen, LUKK og Avdeling for lærerutdanning søkte
Utdanningsutvalget ved Nord universitet om godkjenning av studieplanene for de nye
lærerutdanningene Grunnskolelærerutdanning master 1-7 og Grunnskolelærerutdanning master 510 i dekanvedtak av 02.11.2016.
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplanene dersom fakultetet innfrir vedtakets
punkter 2, 3, 5 og 6 innen 15. januar 2017. Utdanningene skal være tilknyttet det nyetablerte
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.
Fakultetet redegjør for de enkelte punktene nedenfor. Vi henviser også til vedlagte tabeller og
avtaler som dokumentasjon for at kravene i tilsynsforskriften er oppfylt.
Kommentarer:
Til punkt 2: Det må redegjøres nærmere for opptaksmål for studieprogrammene, herunder nedre
grense for opptak og hvordan godt læringsmiljø skal sikres for studentene.
Om opptakstall:
I studietilsynsforskriften heter det at rekrutteringen av studenter til studiet skal være stor nok til at
institusjonen kan etablere og opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium.
Tiltak for å sikre et godt læringsmiljø handler også om det brede videreutdanningstilbudet innen
lærerutdanning som Nord universitet tilbyr på alle tre campus; Nesna, Bodø og Levanger. Vi er i gang
med et omfattende rekrutteringsprogram som skal sikre stor søkning til alle tre studiestedene.
Prosjektet ”4 i matematikk” for elever i tredjeåret i videregående skole og eksterne søkere
markedsføres i disse dager. Et omfattende samarbeid med fylkeskommune, KS og primærkommuner
er igangsatt for å sikre en god rekruttering.
Alle utdanningene bør uteksaminere minst 20 studenter pr kull. Dette er tall det opereres med
nasjonalt for at utdanningene skal kunne være faglig og økonomisk bærekraftige.
I tillegg må man ha et visst antall studenter for å sikre et godt læringsmiljø for studentene. Med en
nedre grense på 20 studenter vil sannsynligheten være større for at studentene finner noen de føler
seg trygge på og følgelig kan samarbeide godt med. Det er også viktig for studentene å erfare
kompleksiteten og mangfoldet i et kollegium, noe de vil få trening i gjennom samarbeid med ulike
medstudenter. Ved øving på for eksempel kollegaveiledning er det viktig å bytte mellom ulike
observatører og veiledere da man ikke observerer og vurderer atferd og språkbruk på lik måte.
Varierte tilbakemeldinger kan derfor komme som et resultat av et større læringsmiljø.
Opplevelsen av å føle seg som en del av et lærende miljø er også viktig for studentenes motivasjon,
mestringsevne og utvikling. Et større læringsmiljø kan tvinge frem ulike perspektiv, idéer og
tilnærmingsmåter. Mindre grupper kan ofte være mer sårbare for såkalt gruppetenkning, noe som
kan forhindre kreativitet og nytenkning.
Ved å ta høyde for frafall, studenter som søker overgang etc, må minimum 30 studenter kunne tas
opp til hver utdanning for å starte opp. Dette forutsetter et enda høyere antall søkere til
utdanningene. Dekanen kan i særlige tilfeller fravike disse kravene.
Når det gjelder masterfordypningene, bør det stilles som krav at minst 10 studenter må velge den
enkelte fordypning for at den skal bli satt i gang.

Særlig om den samlingsbaserte modellen:
Samlingsstruktur hvert semester: 2 ukesamlinger på Nesna/Mo i Rana og 3 regionale samlinger.
I samlingsukene der studentene møtes fysisk skal det vektlegges studentaktive
arbeidsmåter. Gjennom bruk av korte nettforelesninger før samlingene kan hovedaktiviteten på
samlingene knyttes til drøfting av problemstillinger og arbeid med case og didaktiske metoder
(«flipped classroom»). Digitale plattformer vil være slike som Padlet, Mind Map, Fronter, Adobe
Connect, og Skype.
En av samlingene vil være en ren nettsamling. Her har vi gjennom egen forskning og utviklingsarbeid
utviklet nettmøtet som læringsarena for lærerstudenten. Denne baserer seg også på at studentene
får en kort forelesning om et tema via Adobe Connect. Deretter går de i læringsgrupper (nettbaserte
og fysiske). På avtalt tid logger nettlærer seg på gruppa og bruker rekkepresentasjon, presentasjon
fra læringspar og noen ganger presentasjon fra hele gruppe (en og en)
For å få til et godt læringsmiljø i fleksible-/nettbaserte studier kreves det en god systematikk og en
gjennomtenkt pedagogikk.
Til punkt 3: Resterende rammeavtaler med aktuelle kommuner om praksisopplæring og
tilstrekkelig antall praksisavtaler med praksisskoler må inngås. Samtidig må også oversikt over
eksterne praksisveiledere og deres kompetanse dokumenteres tilfredsstillende.
Fakultetet har i etterkant av Utdanningsutvalgets møte intensivert arbeidet med praksisavtaler. Det
er inngått rammeavtaler med følgende kommuner: Bodø, Fauske, Saltdal, Nesna, Vefsn, Alstahaug,
Rana, Leirfjord, Vikna, Namsos, Brønnøy, Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Stjørdal. Disse ligger
vedlagt. Rammeavtalene skal bidra til å sikre at kommunene legger til rette for at universitetet i
samarbeid med skolene i kommunen får gjennomført praksisstudier av høy kvalitet.
Det er i tillegg inngått praksisskoleavtaler med skoler i nærområdene til det enkelte studiested;
avtaler med 18 skoler i Bodø kommune, 18 skoler i tilknytning til studiested Levanger og 13 avtaler i
tilknytning til studiested Nesna. Det er også flere skoler som har gitt muntlige tilsagn, men ennå ikke
returnert signert avtale. De inngåtte avtalene vil uansett være tilstrekkelig til å sikre
praksisgjennomføring, men fakultetet kommer til å inngå ytterligere avtaler med skoler i distriktet.
Dette gjelder særlig i tilknytning til den samlingsbaserte utdanningen på Helgeland.
I avtalen med den enkelte skole bekrefter skolen hvor mange av deres ansatte som har
veilederutdanning på minimum 15 studiepoeng, uten at CV for den enkelte er oppgitt. Dette har vært
godtatt som tilstrekkelig fra NOKUT i forbindelse med akkreditering av lærerutdanninger for
institusjoner som ikke kan selvakkreditere sine utdanninger. Ansatte i skolen er gjennom avtalen
forpliktet til å gjennomføre veilederutdanning innen to år fra avtalen ble inngått. Tilbud om
veilederutdanning blir gitt fra universitetet hvert studieår.
Til punkt 4: Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen
30.06.2017.
Fakultetet arbeider, og vil fortsette arbeidet med internasjonalisering og studentutveksling utover
vårsemesteret. Oppdaterte, og eventuelt nye, avtaler vil bli oversendt Utdanningsutvalget innen
angitt frist.

Til punkt 5: Fagmiljøet må dokumenteres på en oversiktlig og lettfattelig måte, herunder samlet
oversikt over fagmiljøet, oversikt for det enkelte fagområde og det enkelte campustilbud.
Oversikten må inneholde navn, kompetanse, andel av stilling, samt forskningsområde. Det må
tydeliggjøres at alle kompetansekrav er innfris og at det er tilstrekkelig kapasitet til undervisning
og forskning. Det må dokumenteres av forskningsaktiviteten har relevans innenfor det enkelte
fagdidaktiske område.
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag har dokumentert å ha et fagmiljø som både
kvantitativt og kvalitativt oppfyller kravene i tilsynsforskriften for å tilby begge
grunnskolelærerutdanning med de masterfordypninger som fremgår av søknaden innsendt
02.11.2016.
I dette tilsvaret legger fakultetet ved 1) en oversikt over hvor stort årsverk den enkelte ansatte skal
bidra med inn i de nye grunnskolelærerutdanning, 2) oversikt over andelen hovedstilling i det enkelte
fag, 3) en beregning av hvor mange årsverk som behøves for å tilfredsstille kravene til fagmiljø
(toppkompetanse, førstestillingskompetanse og ressursbehov totalt) i tilsynsforskriften, sammenstilt
med hvilket fagmiljø som er ved Nord universitet i dag, 4) hva fordelingen av det enkelte stillingsnivå
utgjør i prosent av det samlede bidraget, og 5) en kvalitativ beskrivelse av fagmiljøenes relevante
forskningsaktivitet og forskningssamarbeid, og deltagelse i relevante nasjonale og internasjonale
nettverk.
I vurderingen av tilsynsforskriftens kvantitative krav har vi lagt til grunn følgende prinsipper:
 De som skal levere undervisning i den nye grunnskolelærerutdanningene vil også måtte
levere undervisning til flere andre program. For å foreta en forsvarlig, og mest nøyaktig,
vurdering har vi dermed gjort beregning av ressursbehovet og den enkelte ansattes bidrag i
timer, og gjort om dette til årsverk.
 Et fullt årsverk tilsvarer 1687,5 timer.
 I den enkeltes bidrag i årsverk er det tatt høyde for alder.
 Fagmiljøet er beskrevet som ett geografisk uavhengig miljø innenfor det enkelte fag, og at
alle ansatte forventes å kunne bidra til utdanningene ved alle studiesteder gjennom
forskning, formidling, undervisning og veiledning.
o Samhandlingen mellom ansatte ved de enkelte studiestedene vil være lagt til
faggruppen for grunnskolelærerutdanningen.
 Dette vil være felles forsknings- og utviklingsorientert aktivitet, felles
forskningsarbeid, felles kompetansehevingsprogram etc.
 Som eksempel kan det nevnes felles arbeid som etablering av
universitetsskoler, samt felles søknad til ProTed (senter for fremragende
lærerutdanning) som leder et prosjekt som har som mål å finne gode
eksempler på studieintensive tiltak som har dokumentert effekt for
studentenes arbeidsinnsats og læringsutbytte.
 Storseksjoner i fagene vil også jobbe videre med undervisning, vurdering og
eksamen i de enkelte fag.
 Det samlede ressursbehovet beregnes ut fra 27 timer undervisning pr studiepoeng.
 For å beregne den enkelte ansattes nettotimer til undervisning er det gjort fratrekk for
administrasjon og tid til forskning i henhold til gjeldende tjenestelisteprinsipper; professor /
dosent 50 % forskningstid, førsteamanuensis / førstelektor 40 % forskningstid, lektorer /
lærere 10%. Det er ikke beregnet FoU-tid til ansatte i 2-erstillinger.
o Dette innebærer at det behøves flere årsverk med toppkompetanse enn av lektorer
for å tilfredsstille kompetansekravene. Det innebærer også at man heller ikke kan
beregne 10/40 kravet direkte ut fra om antallet årsverk som skal bidra inn i
utdanningene.



Ved å gjøre beregningene på denne måten vil man mer nøyaktig få frem behovet for antall
årsverk innenfor den enkelte stillingskategori til undervisning, samtidig som man synliggjør at
det settes av tilstrekkelig tid til å drive aktiv forskning.

Som man ser av vedlegg 2, oppfyller fagmiljøet innenfor alle fag i utdanningene kravene til antall
ansatte i hovedstilling med god margin.
De årsverk som fremgår av vedlegg 1 er de samme tall som fremgår i vedlegg 3 som er en oversikt
over det samlede ressursbehov innenfor det enkelte fag og fordelt på stillingskategori. Av
beregningen fremgår det at det mangler 0.1 årsverk toppkompetanse i norsk, noe som gjør at man
kun har 9 % toppkompetanse i norsk. Videre mangler det ytterligere 0,8 årsverk i førstestilling, noe
som at gjør at man har 34 % i førstestilling utover toppkompetanse. Den samlede andelen av
førstestillingskompetente (inkludert toppkompetanse) utgjør 43 % mot kravet på 50 %. Vi vil i den
anledning nevne at vi har ansatte i norskseksjonen i professorprogram, og to stipendiater som
forventes å levere sin avhandling i løpet av våren 2017, slik at dette bildet forventes å endre seg.
For alle andre fag i utdanningen er man innenfor kravene i tilsynsforskriften. Selv om det i enkelte fag
kan virke som om det er mangler innenfor noen kategorier, så er likevel kravene oppfylt gjennom
flere ansatte i overordnede stillingskategorier.
Fakultetet gjør oppmerksom på at man innenfor flere fag har ansatte med topp- og
førstestillingskompetanse som i første omgang ikke er tatt med i beregningene, men som kan gå inn
å forsterke rekkene ytterligere.
Det bemerkes for øvrig at arbeidet med å ansette enda flere ansatte med topp- og
førstestillingskompetanse vil fortsette utover våren for å styrke undervisningen og forskningen
knyttet til grunnskolelærerutdanningene
Når det gjelder totale undervisningsressurser så er det kun fagmiljøet i musikk som mangler ressurser
til å dekke det totale undervisningsbehovet, slik det fremgår av vedlegg 3. Her mangler man 0.4
årsverk. I musikk er kravene til topp- og førstekompetanse klart oppfylt, slik at denne mangelen kan
dekkes inn med timelærere på lektornivå.
Av vedlegg 6 fremgår det at fagmiljøet innen alle fag driver aktiv forskning med høy relevans for
grunnskolelærerutdanningene. Det vises til både fagdidaktiske og disiplinære publikasjoner, hvorav
flere er på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Det er også gitt flere eksempler på deltagelse og
lederroller i relevante nasjonale og internasjonale nettverk innen alle fag i
grunnskolelærerutdanningen. Dette viser at fagmiljøet knyttet til de nye lærerutdanningene holder
høy kvalitet.
Fakultetet vurderer det slik at alle krav i tilsynsforskriften er oppfylt hva angår fagmiljø.

Til punkt 6: Utdanningsutvalget er kritisk til det store antallet masterfordypninger, og ber om en
nærmere redegjørelse for hvordan dette er tenkt gjennomført i forhold til samlet antall studenter
pr masterfordypning og muligheter for å sikre et godt læringsmiljø.
I etterkant av Utdanningsutvalget har fakultetet valgt å ta ned antallet masterfordypninger for
utlysningen høsten 2017, og viser til vedlagte oversikt. Valget av hvilke fordypninger som skal tilbys
er gjort med henblikk på de prioriterte fagene i skolen, hvor vi har vår kompetanse og historikken i
fagenes attraktivitet i de gamle institusjonene.

Selv om fakultetet er enig i at det er uheldig om det utlyses et høyere antall masterfordypninger enn
det som ut fra et læringsmiljøsynspunkt vil bli satt i gang, må dette til enhver tid balanseres mot
hvilken bredde som må til for å være attraktiv i markedet.
Hvilke masterfordypninger som skal tilbys hvert år vil kunne variere fra år til år. Fakultetet ber derfor
utdanningsutvalget ta stilling til akkreditering av alle potensielle masterfordypninger.

Til punkt 7: Utdanningsutvalget ber om at studieprogrammenes navn vurderes på nytt, og at det
eventuelt meldes inn sak om navneendring til universitetsstyrets møte 16. desember 2016.
Fakultetet har valgt ikke å endre navn på utdanningene. Fakultetet opplever ikke at navnevalget er
problematisk verken med tanke på rekruttering eller i kommunikasjonen med samfunnet for øvrig.
Grunnskolelærerutdanningene vil utlyses likelydende på Samordna opptak. På grunn av
studiebeskrivelsenes ordlyd vil eventuelle toårige påbyggingsløp på masternivå ikke kunne forveksles
med de nye grunnskolelærerutdanningene. Fakultetet vil nok en gang fremheve viktigheten av at
betegnelsen «master» inngår i navnet for å markere et klart skille mot de tidligere
grunnskolelærerutdanningene som skal fases ut, og at benevnelsen «master» fremkommer tydelig
på vitnemålet. Når det gjelder spørsmålet om betegnelsen «integrert» bør inngå i programnavnet, så
er dette en benevnelse som i liten grad er intuitiv for søkerne, og dermed unødvendig å ta inn.

Oversikt over GLU masterfag og undervisningsfag.
Sted

21.12.2016

1-7

Masterfag

5-10

Undervisningsfag

Bodø
1-7: 60 plasser
5-10: 50 plasser

Norsk
Matematikk
KRLE
Spes.ped.

Norsk
Matematikk
Engelsk
Naturfag
Spes.ped.

Engelsk
Naturfag
Musikk
KRLE
Samfunnsfag
Kroppsøving
Kunst og håndverk
Mat og helse

Nesna
1-7: 40 plasser
5-10: 30 plasser

Norsk
Matematikk
Musikk

Norsk
Matematikk
Naturfag
Samfunnsfag

Naturfag
Musikk
KRLE
Samfunnsfag
Kroppsøving
Kunst og håndverk
Spes.ped.

Levanger
1-7: 60 plasser
5-10: 50 plasser

Norsk
Matematikk
Musikk
Spes.ped.

Norsk
Matematikk
Engelsk
Naturfag
Spes.ped.
Samfunnsfag

Engelsk
Naturfag
Musikk
KRLE
Samfunnsfag
Kroppsøving
Kunst og håndverk
Mat og helse

GLU master 2017

Beskrivelse av fagmiljøa
Det er følgende fagmiljø knytta til undervisning og FoU-virksomhet i GLU-master
ved NORD:

1. Norsk
2. Matematikk
3. Engelsk
4. Naturfag
5. Musikk
6. KRLE
7. Samfunnsfag
8. Pedagogikk m / spes. ped.
9. Kroppsøving
10. Kunst og handverk
11. Mat og helse
Vi beskriver miljøet bak hvert masterfag (undervisningsfag og PEL), ikke bare
personer som er knytta til undervisninga i den 5-årige GLU, men hovedvekta vil ligge
på de som er direkte knytta til denne utdanninga. Det blir ikke søkt om
akkreditering av faget Mat og helse, og miljøet rundt dette undervisningsfaget blir
derfor heller ikke beskrevet.

1. Norsk
Norskmiljøet ved Nord universitet har to prof. II (Nordgård, Ommundsen), sju
ansatte på førstenivå (Greibrokk, Wie, Olsen, Sem, Kolberg, Sakshaug, Kjelen) i
tillegg til åtte universitetslektorer (Goffeney, Moan, Støver, Fosshei, Johansen,
Longva, Lyngstad, Hundal) og tre stipendiater (Tverbakk, Halberg, Lødemel). Av
universitetslektorene vil to disputere våren 2017 og dermed kunne gå inn i
førstestillinger (Hundal, Lyngstad). Miljøet er involvert i både internasjonale og
nasjonale nettverk som er tett knyttet til utdanning og forskning innen
lærerutdanning fra 1.-10 trinn eller tilsvarende. Eksempler på dette er formelt
forskningssamarbeid med flere land som f.eks. Romania (Wie), Island (Wie) Latvia
(Kolberg), Canada (Kolberg), Østerrike (Kolberg), Finland (Kolberg) og
internasjonale nettverk som «internasjonalt nettverk i litteratur- og
medievitenskap», BEAM (Kolberg), MULCOM (Kolberg), Nordplus (Wie), Nordkurs
(Lyngstad) og TRANSMOD (Wie). En i miljøet har også gjennom sitt internasjonale
arbeid blitt «Honorary Fellow ved University of Riga (Kolberg). Fagmiljøet er videre
bl.a. deltagende i det nasjonale nettverket «nynorsk i lærarutdanninga»,
Kompetanse for mangfold (Sakshaug), Folkeakademiet, «Transkulturell estetikk»
(Lyngstad), Forskernettverket, “Historical and Political Negotiations of South Saami
Culture and Identity» (Kolberg, Sem).
Norskmiljøet er svært aktive innen skolebaserte utvikling og kursing som f.eks. KFKkurs (kunnskap for kvalitet) og UiU (Ungdomstrinn i utvikling), storylinekurs,
«lesson studies», grunnleggende ferdigheter, forsking på norsk som andrespråk,
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multikulturell utdanning, nettstøtta undervisning, lesekompetanse i grunnskolen,
oppfølging av nasjonale prøver og Sørsamisk identitet: tverrfaglig forskingsprosjekt.
Eksempler på forsknings- og utviklingsprosjekter norskmiljøet jobber innen er:











Språkjungelen, TRANSMOD, å lese og skrive med naturen som
læringsarena, kreativ skriving og muntlig fortellekunst (Wie)
Skriverammer som pedagogisk verktøy (Kjelen).
Gruppespråk i barnehagen, ungdomsspråk i Bodø (Olsen)
Livet, døden og kjærligheten, «lesson study», grunnleggende ferdigheter
(Fosshei)
Nasjonale prøver i lesing (Longva)
Nordkurs, transkulturell estetikk. Samtidslitteratur og mediekultur
(Lyngstad)
Skriving i lærerutdanninga, utforskende skriving på ungdomstrinnet,
lærebokanalyse på temaet elektrisitet (Hundal)
MULCOM, Historical and Political Negotiations of South Saami Culture and
Identity (Kolberg)
Elevar med norsk som andrespråk si skriftspråksutviklng i norsk gjennom
fire år på barnetrinnet, spor av elektrisitet og energitermar i det norske
kvardagsspråket (Sakshaug)
Sørsamisk identitet: Tverrfagleg forskingsprosjekt (RFF), Folkloristisk
faghistorie: innsamling og bearbeiding av folkedikting i Noreg,
Barnelitteratur: Bildebøker om tabuemne (Sem)

Miljøet driver aktiv forskning innen norskdidaktikk (tidsskriftpublikasjoner og
bøker). Eksempler på slike prosjekter er «språkjungelen», TRANSMOD, «å lese og
skrive med naturen som læringsarena», «en undersøkelse av hvordan det arbeides
med grunnleggende ferdigheter», «kreativ skriving og muntlig fortellekunst»,
skriveopplæring og lærebokanalyse.
Forsknings- og utviklingsarbeidet har resultert i en rekke artikler i refereebaserte
tidsskrift og antologibidrag og bøker mm. Miljøet kan også vise til en del
disiplinfaglig forskning f.eks. innen nordisk litteratur. I tillegg sitter flere med
refereerfaring på didaktikkfeltet. Eksempler på publikasjoner fra fagmiljøet er:







Greibrokk, J. (2014). I storm og i stille. En diskusjon av norsklæreres
litteraturundervisning. Dr. avhandling, Bodø: Senter for praktisk kunnskap.
Universitetet i Nordland.
Kjelen H. (2016) Litterære emosjonar. Fortelling og følelse. En studie i
affektiv narratologi. Oslo: Universitetsforlaget
Kjelen, H. (2015). Det utvidede læringsrommet (red.). Bergen:
Fagbokforlaget
Kjelen, H. (2015). Litterær kompetanse - portrett av tre lesarar. Acta
Didactica Norge. 9 (1).
Kjelen, H. (2014). Litterær kompetanse hos nye lærarstudentar.
Norsklæreren 2014 (2) s. 56-66.
Kjelen, H. (2013). Litteraturundervisning i ungdomsskulen. Kanon, danning
og kompetanse, Trondheim: NTNU, 2013 (doktoravhandling, monografi).
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Kjelen, H. (2012). Provokativ pessimisme og samfunnsetisk uro.
Bokmelding. Norsklæreren 2012 (2) s. 70-71
Kjus, A., Kverndokk, K., Esborg, L. og Sem, L (2016): «Metodikkens skål!
Moltke Moe som feltforsker». Tidsskrift for kulturforskning 2/2016 (in
press)
Ommundsen, Å. M. (2016). Ibsen i klasserommet En resepsjonsstudie i fem
akter. I Haugen, Torgeir Lindboe, Inger Marie (red.), Ibsen og barndom.
Møter mellom profesjonsfag og litteratur. II, s. 113-146. Vidarforlaget
Ommundsen, Å. M. (2016). Barndom i nordisk barnelitteratur fra 1850 til
1950. Nedslag i tre nordiske klassikere. Ommundsen, Åse Marie Andersen,
Per Thomas Bliksrud, Liv (red.), Modernitet, barndom, historie. Del 2:
Barndom og barn som motiv i litteratur, s. 157-178. Novus Forlag
Ommundsen, Å. M. (2015). Skjønnlitteraturens modige maur. Kvamme,
Torstein Wetås, Åse (red.), Maurens kulturhistorie. Kap. 5. s. 105-130.
Novus Forlag
Nordgård, T. (2010). Open-Domain Word-Level Interpretation of
Norwegian: Towards a General Encyclopedic Question-Answering System
for Norwegian. Trondheim: Norwegian University of Science and
Technology (NTNU).

Miljøet har omfattende erfaring med nettstøttet undervisning (Skype,
NTNUVIDERE oa.) og samlingsbasert lærerutdanning i tillegg til campusbaserte,
kontinuerlige studier og har på den måten dekkende erfaring for dette studiets
organisering. Norskmiljøet har erfaring med undervisning og veiledning på
masternivå. De sitter også med undervisningserfaring fra både grunn- og
videregående skole noe som er svært relevant for studiet.

2. Matematikk
Matematikkmiljøet ved Nord universitet har en professor (El Ghami, 100%) og en
prof. II (Nilson, 20%), åtte på førstenivå (Madsen, Heggem, Aaraya, Bjørkås,
Halvorsen, Saeidinvar, Mushtaq, Julien) og sju universitetslektorer (Herset,
Gulaker, Iversen, Johannesen, Alstad, Ravna). Miljøet er involvert i både
internasjonale og nasjonale nettverk som er knyttet til utdanning og forskning
innen lærerutdanning fra 1.-10 trinn, eller tilsvarende. Eksempler på dette er en
valgt medlem av CIMPA, en internasjonal organisasjon som arbeider for å fremme
matematisk forskning i utviklingsland (Madsen). Andre eksempler på samarbeid
med parter i flere land er Bolivia (Halvorsen), Spania (Halvorsen), Chile (Halvorsen),
Kina (El Ghami), Nederland (El Ghami), Tjekkia (Saeidinvar), Sverige (Iversen).
Miljøet deltar i «the International Group for the Psychology of Mathematics
Education” og “the Psychology of Mathematics Education (PME)”. I tillegg er flere
medlemmer i norsk nettverk for matematikkutdannere. Matematikkmiljøet har
nasjonalt samarbeid med forskningsgrupper ved UiO, UiS, NTNU og SINTEF og er
deltagende i det nasjonale Nettverket for matematikk. En er medlem (Gulaker) og
en er leder (Bjørkås) i Norsk matematikkråd .
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Miljøet har erfaring med undervisning fra både grunn- og videregående skole, og
de er involvert i forsknings- og utviklingsprosjekter som er forankret i
lærerutdanningsprofesjonen. Eksempler på slike er:









Elev- og lærerkunnskaper i sannsynlighet (Madsen og Bjørkås)
Differensiering og mestringsforventning i matematikk (Herset).
Teaching and learning of mathematics and informatics across basis
and secondary schools levels, om kommunikasjon i klasserommet, det
å anvende drama i matematikk, grunnleggende ferdigheter - regne i
K&H og KRLE (El Ghami)
Ma`tikk- Multimeida-beriket, inquiry-basert matematikkdidaktikk,
arbeid mad tall og algebra på småskoletrinnet, sannsynlighet i
ungdomsskolen (Heggem)
Ungdomsskoleelevers
stokastiske
tenkning,
lærerstudenters
stokastiske
tenkning,
utprøvinger
av
undersøkende
matematikkundervisning (Iversen).
Kontekstbasert arbeid med multirepresentasjonsmiljøer i algebra og
funksjonslære, utforskende matematikklæring (Johansen).

Andre skolebaserte utviklingsarenaer som miljøet er involvert i er KFK-kurs
(kunnskap for kvalitet), UiU (ungdomstrinn i utvikling), utprøving av utforskende
undervisning i skolen. Ellers har miljøet også bidratt i og publisert innen
matematisk-didaktisk forskning som bl.a. lesing i matematikk, uteskoledidaktikk,
bidrag til lærebøker for GLU. De driver forskning og utviklingsarbeid innen
matematikkdidaktikk ved artikler, antologibidrag og lærebokskriving. Eksempler på
slike er:









Bjørkås, Ø. J. (2013). Lesing i matematikk: En tverrfaglig utfordring. I:
Krafttak for lesing i fag. I M.-B. Walle, og M. Krogtoft (red). Krafttak for
lesing i fag (s.67-83). Akademika Forlag
Johansen, K. O. (2015). Rapport for prosjektet «Utvikling og utprøving av
digitalt dokument for en forskningsbasert utvikling av digital kompetanse
hos lærere på ungdomstrinnet.» Samarbeidsprosjekt med Stokkan
ungdomsskole Stjørdal.
Gulaker, D. (2014). Matematikk ute er inne. I: Fiskum, T. I. og Husby, J. A.
(red). Uteskoledidaktikk – Ta fagene med ut. Cappelen Damm Akademiske.
Gulaker, D. (2014). Utematematematikk. I: Gustavsen m.fl. (red) (2014)
QED 1-7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 2, Cappelen
Damm Akademiske
Gulaker, D. (2014). Utematematikk. I: Gustavsen m.fl. (red) (2014) QED 510 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 2, Cappelen Damm
Akademiske.
Nilsson, P. and Li, J. (2015). Teaching and Learning of Probability. In: The
Proceedings of the 12th International Congress on Mathematical
Education, pp.437-442
Nilsson, P. (2014). Experimentation in Probability Teaching and Learning In
book: Probabilistic Thinking, pp.509-532
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Nilsson, P. and Ryve, A. (2014). The Nature and Role of Common Ground in
the Learning of Mathematics in Small-Group Discussions. Scandinavian
Journal of Educational Research 58(5).



Nilsson, P. (2013). Challenges in seeing data as useful evidence in
making predictions on the probability of a real-world phenomenon
Statistics Education Research Journal
Ryve, A., Nilsson, P. og Petterson, K. (2013). Analyzing effective
communication in mathematics group work: The role of visual
mediators and technical terms Educational Studies in Mathematics



Miljøet har i tillegg mange disiplinfaglige artikler på høyt nivå.
Matematikkmiljøet deltar også i nasjonale grupper som: Nasjonalt utvalg for samisk
forskning og høyere utdanning (Butenschøn-utvalget 2010-2012) (Ravna), Nasjonal
fagstrategisk enhet for samisk under UHR (2015) (Ravna), Rammeplanutvalg for
samisk 5-årig grunnskolelærerutdanning (2015) (Ravna), Nettverk for matematikk
(flere), Norsk matematikkråd (Gulaker, Bjørkås), The International Group for the
Psychology of Mathematics Education (PME) (Iversen), NetLogo (Iversen),
Miljøet har omfattende erfaring med nettstøttet undervisning med bl.a. bruk av
Adobe Connect, Fronter, Skype, It's Learning, Canvas, Geogebra, Cinderella,
MatLab, CAS verktøy, Maple, og de er på den måten godt skodd til samlingsbasert
undervisning med nettstøtte i tillegg til campusbasert, kontinuerlig undervisning.

3. Engelsk
Fagmiljøet i engelsk ved Nord universitet består av nærmere 20 personer. Av disse
er én professor i Levanger (Torgersen), tre førsteamanuensiser i Bodø (J. Hanssen,
K. Hanssen og Bye) og én førstelektor (Harkness), i Levanger også én førstelektor
(Raaen) og én førsteamanuensis (Bakken) og i miljøet totalt er det flere lektorer
(Jensvoll, Beckstrøm, Grosch, Williams, Myhre, Voronchikhina og Murphy), samt to
stipendiater som har rettet sine doktorgradsavhandlinger mot fagdidaktikk i
engelsk. Ytterligere en professorstilling er under tilsetting (tas sikte på medio
januar). Prof. Stephen Dougherty (UiA) er engasjert som prof. II i fra 1. august i
Bodø. Av søkerne til denne stillingen er én allerede vurdert til å være
professorkompetent. Miljøet er i vekst på grunn av stor etterspørsel i skole og
samfunn av denne typen kompetanse, og fagmiljøet ventes å bli en god del større.
Fagmiljøet har lang og bred erfaring fra så vel lærerutdanning og videregående
opplæring, og har sin kompetanse innen fagfelta språk og lingvistikk, litteratur,
didaktikk og filosofi.
Flere fra fagmiljøet (Bakken, Myhre, Raaen, J. Hanssen) er med i det nasjonale
nettverket Young language learners som er et nettverk for engelsklærerutdannere.
Dette nettverket er viktig for utvikling av nye ideer i engelsk fagdidaktikk og sikre
at engelsk er representert riktig i det nasjonale rammeverket. Forskninga i
nettverket er en del av en internasjonal trend for å introdusere fremmedspråk tidlig
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i språklæringsløpet. Også andre nettverk er representert og flere er med i sine
lokale forskergrupper som er relevant for lærerutdanningene. Flere har også
erfaring med praksisnære og skolebaserte utviklingsprosjekter som KFK-kurs,
English in Borderland schools og Ungdomstrinn i utvikling.
Fagmiljøet har jevnlig publisert artikler og presentert papers innenfor både
litteratur, språk og fagdidaktikk og er internasjonalt orientert. Hele fagmiljøet har
omfattende erfaring med lærerutdanning med ulike organiseringer, og flere har
benyttet ulike verktøy for nettstøttet undervisning.
Et eksempel på litteraturvitenskapelig grunnforskning er:




Hanssen, K. R. (2016) Medusa’s Head: Boss Rattlers, Rattlesnake Queens,
and Goddamn True Love in Harry Crews’s a Feast of Snakes. Studia Anglica
Posnaniensia, 01/1/2016, Vol.51(1)
Hanssen, J. A. (2016) Transnational Narrativity and Pastoralism in The
Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent. by Washington Irving. Transnational
Literature, Volum 9

Et eksempel på fagdidaktisk forsking er:


Hanssen, J. A., & Hanssen, K. R. (2013). Fantasy literature in the classroom.
An introduction (s. s. 101-110). Trondheim: Akademika forlag.

P. Bye er et eksempel på den lingvistiske kompetansen i miljøet. Han samarbeider
med Senter for fremragende forskning i teoretisk lingvistikk eller CASTL (Center for
Advanced Study in Theoretical Linguistics) i Tromsø om språkvitenskapelig
grunnforskning og formidler mellom forskningfront og lærerutdanning. Han
publiserer på høgt internasjonalt nivå, f.eks. med studien


Bye, P. (2015). The nature of allomorphy and exceptionality: Evidence from
Burushaski plurals. In J. Mascaró, M. R. Lloret and E. Bonet (eds.)
Understanding Allomorphy: Perspectives from Optimality Theory. London:
Equinox.


J. Hanssen og K. Hanssen var med i ”English in Borderland Schools” (2010-2012,
2014) som var et prosjekt med Murmansk Humanities State University (Russland)
og Sør-Varanger kommune. Del og flere andre er også med i det nasjonale
nettverket for engelsk og fremmedspråk ved Høgskolen i Østfold. Dette nettverket
har brede publiseringsmuligheter og bidrar til at høgskoler og universiteter sprer
informasjon om undervisningspraksis til skoler.
I Levanger har G. Raaen i ei årrekke forsket og studert på forskningsbasert
engelskdidaktikk, f.eks. med studien:
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Raaen, G.F & Guldal, T. (2012). Basic skills: orthography and sentence
complexity in written English from grades 7 to 10. I Hasselgreen, A., Drew,
I. & Sørheim, B. (red.). The Young Language Learner. Research-Based
Insights into Teaching and Learning. Bergen: Fagbokforlaget.

4. Naturfag
Naturfagmiljøet ved Nord universitet har 2,2 ansatte i toppstilling (Haugan, Sørmo
og Klepaker (20%)) og sju på førstenivå (Husby, Borissova, Almendingen, Eidissen,
Fjalstad, Olsen, Holand) i tillegg til åtte universitetslektorer (Husby, Johann, Stoll,
Elvebakk, Henanger, Skaugen, Moksnes, Nergård). Miljøet er involvert i både
internasjonale og nasjonale nettverk som er tett knyttet til utdanning og forskning
innen lærerutdanning fra 1.-10 trinn eller tilsvarende. Eksempler på dette er
formelt forskningssamarbeid med flere land som f.eks. Alaska (Sørmo, Stoll),
England (Sørmo, Stoll), Tyskland (Borissova, Johann), Spania (Borissova), Sør-Korea
(Husby) og Bulgaria (Borissova, Husby). Hele fagmiljøet er bl.a. deltagende i det
nasjonale nettverket NNN (nettverk for naturfagutdannere i Norge). Miljøet har ett
styremedlem i sistnevnte nettverk (Henanger).
I tillegg er miljøet involvert i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter som er
forankret i lærerutdanningsprofesjonen. Eksempler på skolebaserte
utviklingsarenaer som miljøet er involvert i er KFK-kurs (kunnskap for kvalitet) og
UiU (ungdomstrinn i utvikling). Miljøet driver aktiv forskning innen
naturfagdidaktikk med en rekke tidsskriftpublikasjoner og antologibidrag, og
eksempler på slike er:










Almendingen, S.F. & Henanger, F. (2014). Utdanningsfaget naturfag i GLU
1-7. Fra forskrift og nasjonale retningslinjer til programplaner,
semesterplaner og eksamensoppgaver. I Lærerutdanningsfagene norsk,
engelsk, naturfag og kroppsøving. Delrapport 1: Følgegruppen.
Eidissen, S. E. (2017). Skogen som klasserom i Uteskoleveven. Et bidrag til
artskunnskap og økologisk forståelse? NORDINA (innsendt).
Henanger, F.H., Tveita, J. and Olsen, A. I. (2012). Use of structured drama
in science lessons - the connection between education and classroom
practice for science teachers. IOSTE XV International Symposium on Science
& Technology Education for Development, Citizenship and Social Justice.
Haugan, K., Korssjøen, S. G. and Skarpnes, K. (2016). Eight Norwegian
teachers’ understanding of- and experience with inquiry-based science
education and «The budding researcher» nine years after the
implementation of the Norwegian national curriculum “Kunnskapsløftet”
(LK-06). NORDINA, In press.
Husby, J. A. og Fiskum, T. A. (2014). Undervisningsmetode ute og inne –
den gode sammenhengen. I Uteskoledidaktikk – ta fagene med ut.
Fiskum, T. A og Husby, J. A (red). Husby, J. A. og Fiskum, T. A. (2014).
Læringens mange dimensjoner. I Uteskoledidaktikk – ta fagene med ut.
Fiskum, T. A og Husby, J. A (red).
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Husby, J. A. og Kvammen, P. A. (2014). Hvorfor artskunnskap?
Artskunnskapens hva, hvordan og hvorfor. I Uteskoledidaktikk – ta fagene
med ut. Fiskum, T. A og Husby, J. A (red).
Skaugen, R. og Fiskum, T. A. (2015): How schools with good academic
results justify their use of outdoor education. International Education
Research, vol. 3, Issue 4, pp 16-31
Skaugen, R. (2014). Når natur oppleves som truende. I Fiskum, T.A. og
Husby, J.A.: Uteskoledidaktikk. Ta fagene med ut. Cappelen Damm
Stoll, K., Sørmo, W. & Gårdvik, M. (2016). Sea Monsters Conquer the
Beaches: Community Art as an Educational Resource. A marine debris
project. In: Levi, P. (red.) The Handbook of Arts-Based Research. Guilford
Press, NY, USA. (in press).
Stoll, K., Sørmo, W. & Gårdvik, M. (2015). Erfaringsbasert læring i et utvidet
læringsrom – tverrfaglige snøprosjekt i lærerutdanningen. In: Kjelen, H.
(red.). Det utvidete læringsrom. Fagbokforlaget, Bergen. S. 135-151.
Sørmo, W., Stoll, K. & Gårdvik, M. (2013). The Abominable Snowman –
Snow Sculpting as an interdisciplinary project in Norwegian teacher
education. In: Jokela, T; Huhmarniemi, M; Härkönen (ed.). Cool – Applied
visual Arts in The North. University of Lapland - Faculty of Art and Design
(UoLFAD), Rovaniemi, Finland, s. 158-166.
Tveita, J.; Henanger, F. H. (2015). Bruk av strukturert drama for å hjelpa
elevar til å forstå fysikk. I: Det utvidete læringsrommet. Fagbokforlaget
2015, s. 185-201 HINE.

Miljøet innehar solid erfaring med naturfagdidaktisk undervisning. Flere har også
refereerfaring fra didaktikkfeltet. Eksempler på løpende didaktiske prosjekter er:














Den avskyelige snømannen, Organismer og land art, Neverland, To scream with the scream, Global junk as site specific
art (Sørmo)
Profesjonsretting i lærerutdanningsfaget naturfag i GLU 1.7. trinn, Primary school teachers` confidence to teach science
(Almendingen)
Utdanning for bærekraftig utvikling (Eidissen)
«Arctic Camp International», en vitenskapelig camp for
ungdommer (Johann)
Global junk as site specific art (Stoll)
Geoturisme - fagdidaktikk rettet mot feltarbeid som
undervisningsmetode (smarttelefon, QR-koder, geocache)
(Fjalstad)
Profesjonsretting
i
summativ
vurdering
i
lærerutdanningsfaget naturfag i GLU 1-7, ved
lærerutdanninger i Norge, Læring i fysikk: Partikkelmodell,
Kartlegging av norsk lærerutdanning (Henanger)
Lærende regioner, Leve med rovdyr, Uteskoledidaktikk
(Skaugen)
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Den gode naturfaglærer og utforskende arbeidsmåter,
Utforskende arbeidsmåter i skolen», Hvordan temaet
«elektrisitet» blir behandlet i lærebøker for grunnskolen - en
lærebokanalyse (Haugan)

Miljøet representerer i tillegg både en bredde og en tyngde i alle naturfagets
disiplinfag som geologi, kjemi, biologi og fysikk. Miljøet kan også vise til en del
disiplinfaglig forskning.
Flere fra miljøet har også erfaring med deltagelse i nasjonale grupper for utvikling
av læreplaner (Haugan, Almendingen), noen har tidligere ledererfaring (Skaugen prodekan, Haugan - studieleder, Fjalstad - dekan), en har også sittet i NRLU og
NAROM (Fjalstad), og en er styremedlem i NNN (Henanger). Regional leder for
grunnskolenettverket «den naturlige skolesekken» er også en del av
naturfagmiljøet (Nergård).
Miljøet har omfattende erfaring med nettstøttet- (Moodle, Fronter, Skype..) og
samlingsbasert lærerutdanning i tillegg til campusbaserte, kontinuerlige studier og
har på den måten dekkende erfaring for dette studiets organisering. Flere i miljøet
har erfaring med undervisning og veiledning på masternivå i naturfagdidaktiske og
profesjonsretta mastere i naturfag. Miljøet sitter også med undervisningserfaring
fra både grunn- og videregående skole noe som er svært relevant for studiet.

5. Musikk
Fagmiljøet bak musikkfaget er ett av de største fagdidaktiske miljøa ved FLU, Nord
universitet med over 20 personer, hvorav heile åtte med toppkompetanse: Tre i
Levanger (Aase, Fjellheim og Johansen), to i Nesna (Larsen og Moe) og to i Bodø
(Drage, Mathiesen) er professor eller dosent. Det er videre én førstestilling i Bodø
(Strøm, hun er også stipendiat), én i Nesna (Hoffmann), fire i Levanger (Kleppen,
Støp, Waade og Kolaas) og ni lektorer totalt (Mikkelsen, Sæther, Daling, Grendahl,
Jenssen, Mollan, Snustad, Sivertsen og Fretheim) som kan gå inn i undervisning og
forsking/kunstnerisk aktivitet i GLU-masteren. Som et praktisk-estetisk fag i
grunnskolelærerutdanninga finner vi ei blanding mellom kunstneriske og teoretiske
prosjekter hos fagfolka i miljøet. Det er lange tradisjoner på alle de tre tidligere
lærerutdanningene (Bodø, Nesna og Levanger) for å ha relativt store musikkmiljø
med solide musikere. I Bodø, Levanger og Nesna har det lenge vært
faglærerutdanning, og både Levanger og Nesna har etablerte master i
musikkfaglærerutdanning. Instrument-kunnskapen spenner over et bredt spekter.
Alle professorene har flere musikalske utgivelser og er aktive konsertmusikere på
høgt nasjonalt og internasjonalt nivå i alt fra klassisk, folkemusikk, jazz, joik og pop,
samt musikkteknologi (Hoffmann). Den utøvende sida av musikkfaget er sentralt
for yrkesutøvinga.
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Eksempler på komposisjon og musikkutøvelse:
 Moe, B. 2011, Jedermann, Opera. framført på Ramberg i Lofoten 2008, og
utgitt på CD (Euridice: EUCD60) 2011
 Moe, B., 2010, Stories from the north. For saxofon og perkusjon 2010
 Drage, B. A. 2016 Orgelkonsert Westminster Cathedral, London
 Drage, B. A. 2016 Bach-innspilling Martinikerk, Nederland
 Drage, B. A. 2016 Konserter på Næstved Early Music Festival, Danmark
 Aase, A. 2016 "V. Bach", CD, Øra Fonogram
Det blir forska på sangeryrkets profesjonalitet (Strøm, stipendiat), komposisjon
(Drage, Johansen) og annoterte noteutgivelse (Drage). Noen eksempler på
annorterte noteutgivelser og musikkfaglige publikasjoner:




Drage, B. A. 2013, Fridthjof Anderssen. Samtlige orgelverk.
Larsen, O. 2016: Music and social context. I: Encyclopedia of The Barents
Region (Vol. I-II). Pax Forlag, Oslo. s. 542-544
Larsen, O. 2015 (med Paal Fagerhem) Musikk, folk og landskap. Orkana
Forlag 2015 256 s.

Men det forskes også på musikksosiologi (Fagerheim) og musikkdidaktikk (f.eks.
Norheim, Fretheim, Johansen, Mikkelsen). Eksempel på musikkdidaktisk forsking og
utvikling er:
 Johansen, K.L. (2005). Komponering, Kunnskap & kreativitet, Idésamling og
lærebok for lærere og lærerstudenter. Oslo: Musikk i skolen.
 Johansen, K.L. (2010). Allmenn musikkundervisning – perspektiver på
praksis. Musisering og samspill. Oslo: Gyldendal forlag.

6. Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)
KRLE-faget har et topptungt miljø med tre professorer (Bekken, Fuglseth og
Kjølsvik) og en førsteamanuensis (Eggen) og fire lektorer (Moen, Mestad, Toft og
Næss. Alle lektorene er i doktorgradsløp. Bekken, Fuglseth og Kjølsvik arbeider og
publiserer på internasjonalt nivå i sine spesialemner og har internasjonale
monografier publisert på nivå 2.
Publikasjonene er både faglige og fagdidaktiske. De faglige publikasjonene kommer
fra de fleste av fagets disiplinære fag.
Eksempler på dette er:
 Bekken, P.J. The Lawsuit Motif in John’s Gospel from New Perspectives:
Jesus Christ, Crucified ‘Criminal’ and ‘Emperor’ of the World. Supplements
to Novum Testamentum 158 (NovTSup), Leiden: Brill Jewish.
 Fuglseth, K. Relevant kunnskap? Sosialfenomenologisk grunnlag for
erfaringsbasert profesjonsforsking. I J. McGuirk & J. S. Methi (red.), Praktisk
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kunnskap som profesjonsforskning (s. 177-196). Trondheim: Akademika
forlag. 2015.
Fuglseth, K. Phenomenology as a proto-language in educational empirical
research. In M. Brinkmann (Ed.), Pädagogische Erfahrungen (s. 283-298).
Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2015.
Kjølsvik, I. 2014, Die Ekklesiologie der nordischen Volkskirchen und deren
Bedeutung für die innere und äußere Mission Artikkel i vitenskapelig
antologi, Schuster, Jürgen og Gäckle, Volker (red.) Der Paradigmenwechsel
in der Weltmission: Chancen und Herausforderungen nicht-westlicher
Missionsbewegungen, Lit-Verlag, Hopf, Berlin, side 99-110.
Eggen, R. B. (2015). ”Do the Parables Tell Us Something about the Mission
of Jesus?”. I S. Byrskog & T. Hägerland (red.), The Mission of Jesus: Second
Nordic Symposium on the Historical Jesus, Lund, 7-10 October 2012 (WUNT
2. Reihe 391) (s. 141-160). Tübingen: Mohr Siebeck.

En fagperson er filosof av utdanning (Næss) og er samtidig stipendiat ved Senter for
praktisk kunnskap i Bodø.
Det har i ei årrekke vært drevet FoU-prosjekt om fagdidaktikk i KRLE og lignende
studier med ekstern finansiering (Helse-Frelse i Levanger og Fleksibel RLE,
Bodø/Nesna – fra Norgesuniversitetet). Nesna og Bodø har videre samarbeidet i
flere år om undervisning og forsking. Storseksjonen i KRLE ved NORD har alt
organisert seg med et eget forskerseminar som møtes flere ganger i semesteret og
ved bruk av digitale medium. De nasjonale nettverkene inkluderer slike som Norsk
religionspedagogisk forum (Norefo.no) og utenlandske slike som REA (Religious
Education Association), ISREV (International Society for Religious Education and
Values), SNTS (Studiorum Novum Testamtenti Societas), Moltmann-selskapet og et
fenomenologinettverk knytta til Humboldt Universität, Berlin. Fuglseth hadde
forskingsopphold ved Humboldt høstsemesteret 2015, og Bekken hadde
studieopphold ved Cambridge, UK, våren 2016 og ved Duke University, USA, i 2012.
Miljøet fordeler forsking og utvikling mellom grunnforskinga i religioner og livssyn i
dag og KRLE-didaktikk. Bodø, Nesna og Levanger har tidligere samarbeidet om et
SAK-prosjekt som resulterte i forskningspublikasjonen:
 Fuglseth, K. (red.) RLE i klemme på Fagbokforlaget (med artikler av
Fuglseth, Mestad, Moen, Toft – alle fra nåværende Nord universitet).

Miljøet i Nesna og Bodø har i de siste åra bare undervist i fleksible studier. Med
finansiering fra Norgesuniversitetet har det vært drevet et forsknings- og
utviklingsprosjekt om bruken av mobile enheter (nettbrett, smart-telefoner o.l. i
undervisninga, leda av K. Fuglseth.
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7. Samfunnsfag
Fagmiljøet tilknyttet faggruppen er et topptungt miljø med 11 personer hvorav tre
i toppstilling (Slottemo, Lorås, Bratland) og fem førstestillinger (Eide, Nilssen,
Almlid, Reitan, Andersen, Lauritzen), samt éi lektorstilling (Skavhaug) og én
stipendiat (Åberg). Miljøet er tyngst i Levanger med åtte fagpersoner. I Bodø er det
etablert et samarbeid om undervisningsfaget samfunnsfag i 8-13-utdanning
(lektorløp) med Fakultet for samfunnsvitenskap.
Samfunnsfagsmiljøet deltar i ulike nasjonale- og internasjonale samarbeid og
nettverk. Flere har vært deltakende i slike samarbeid og nettverk over flere år.
Eksempelvis kan vi nevne et forskningsprosjekt kaldt «Historical and Political
Negotiations of South Saami Culture and Identity» som ledes av Trond Risto Nilssen,
Leiv Sem og Asbjørn Kolberg (alle ved Nord universitet). Prosjektet har
samarbeidspartnere i Norge og Canada: Memorial University New Foundland,
University of Saskatchewan, NTNU Vitenskapsmuseet, Universitetet i Tromsø Tromsø universitetsmuseum, Saemien Sijte, Røros Museum og Trondheim
kommune (Tråante 2017). Dette er svært relevant når det kommer til de tematikker
undervisningen i studiet skal berøre hvilke omhandler sørsamisk kulturkunnskap
(Jf. Nord univ. i Levanger har nasjonalt ansvar for sørsamisk språk og kultur i
lærerutdanninga, og Bodø har hatt tilsvarende ansvar for det lulesamiske).
Fagmiljøet kan også vise til samarbeid om utarbeidelse av fagbøker, både om
lokalhistoriske og regionalhistoriske tema. Forskingsmiljøet på Nesna har flere
internasjonale nettverk, m.a. med samarbeidsprosjekter med forskere fra Nicolas
Copernicus University i Polen (Bratland). Lorås er med i det nasjonale og
internasjonale prosjektet Entoloman (om sopp) hvor det forskes på den kulturelle
dimensjonen i studiet av menneskeskapte miljøendringer.
Fagmiljøet har publisert både bøker og vitenskapelige publikasjoner på norsk og
engelsk. Tema som berøres er blant annet geografididaktikk, uteskoledidaktikk,
lokale læringsressurser i samfunnsfagundervisning, biologiske verdier og samisk
kulturarv. Dette kan bidra til at studentene kan få utvida innsikt i tema som
omhandler bærekraftig utvikling, samene som urfolk, fagdidaktisk teori og
forskning om samfunnsfag i skolen m.m., noe som er en del av læringsutbyttet i
samfunnsfagsemnene.
Av faglige bidrag kan en trekke fram disse som eksempel på denne forskninga:
 Slottemo. H. (2016) «Et HiNT av kunnskap. Ei historie om Høgskolen i NordTrøndelag, 1994–2016». Nytt Norsk Tidsskrift 1-2.
 Slottemo. H. (2014). Gi oss et stort HiNT! Høgskolen i Nord-Trøndelags
historie, 1994–2014. Fagbokforlaget: Bergen.
 Lorås, J. (2016) Som Faar uden hyrde": Norsk Finnemisjon i et sørsamisk
område primo 1900-tallet. Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap, nr 1 2016.
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Lorås, J. Som Faar uden hyrde": Norsk Finnemisjon i et sørsamisk område
primo 1900-tallet. Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap, nr 1, 2016.
Almlid, G. K. (2013). Splittelse og dobbeltspill ; Borten- og Bratteliregjeringenes forhandlinger om EF-medlemskap i 1970-72. Historisk
tidsskrift, 2013, B. 92, nr. 2, s. 231-346.

Av de didaktiske arbeidene kan en trekke fram disse:
 Bratland, E. (2016) ICT, the pedagogical discourse, and knowledge
problems. what kind of knowledge should students have access to in
school?. I: Knowledge, ICT and education. A variety of perspectives. Adam
Marszalek, s. 133-150
 Eide, O. S. (2014): Pedagogisk entreprenørskap som virkemiddel for lokal
og regional utvikling : eksempler fra skoler og mindre kystsamfunn i
Finnmark. Norsk geografisk tidsskrift, 2014, Vol. 68, no. 3, s.201-202.

8. Pedagogikk og elevkunnskap (med spes. ped.).
Miljøet bak PEL-faget og de pedagogiske emna i GLU-masteren Profesjonsretta
pedagogikk og Spesialpedagogikk kan vurderes under ett. Miljøet er det største
enkeltmiljøet på fakultet med over 30 personer som vil bli involvert i GLU, hvorav
fire er professorer/dosenter og en prof. II. Det er i dag fire professorer i pedagogikk
i Bodø, to av disse i stillinger som er knytta til GLU-master (Sjøvoll, Johnsen). Det er
1 professor i Nesna (Aakre) og to i Levanger (Lyngsnes og Ropo). Det er i tillegg
utlyst to professorat høsten 2016 med reelle søkere og flere personer er i løp for
personlige opprykk. Som ei fordjuping bygd på PEL-faget vil Nord universitet kunne
tilby master i profesjonsretta pedagogikk og spesialpedagogikk, noe det er god
kompetanse til, spesielt i Nesna som alt har en master i profesjonsretta pedagogikk.
PEL-faget er et sentralt fag i GLU-studiet hvor en må integrere forskningsbasert
teori og praksiskunnskap på en balansert måte i undervisning om og i lærerens
profesjonskunnskap. Fagmiljøet bak faget Pedagogikk og elevkunnskap har således
mange fagfolk med lang erfaring og fartstid i læreryrket samtidig som de har
vitenskapelig kompetanse, (f.eks. Myhre, Flatraaker, Forsbakk, Lekang, Sivertsen,
Pintu, Holmen, Elden, Grandemo, Vestheim). Denne kombinasjonen av
yrkeserfaring og forskningserfaring er svært viktig for ei utdanning som både skal
være forskningsbasert og praksisnær. Forskningstemaene spenner over et vidt
spekter fra pedagogisk filosofi og vitenskapsteori til empiriske skoleforsking.
Sentralt i den GLU-utdanning blir den pedagogiske profesjonskunnskapen. Et
eksempel på et internasjonalt arbeid om lærerens profesjonskunnskap er prof.
Aakres prosjekt Teacher Professionalism and Professionalization in Norway,
Minnesota and Japan. Han samarbeider her med prof. Jerry Robicheau Concordia
University St. Paul, prof. Eichii Sasaki, Otemon Gakuin University, lektor Takao Ito
og lektor Takyuki Kato som er i PhD-program ved Nagoya Universitet. Finansiert
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med støtte fra blant annet Sasakawa Foundation. Aakre står i spissen for ei tung
satsing på Nesna i flere år med utvikling av egen master i profesjonsretta
pedagogikk.
I miljøet er det videre 10 personer med førstekompetanse, et tall som er raskt
økende ved at flere av lektoren er inne i stipendiatløp og førstelektorløp. Miljøet
har samtidig godt etablerte og erfarne forskere med kvantitativ empirisk
skoleforskning som spesialfelt med bakgrunn fra instituttsektoren (W. Rønning).
Et eksempel på denne typen forsking evalueringsforskning:
 Rønning, W. og Snoen, E. 2016 "Veien blir til mens vi går..." : evaluering av
Steigenmodellen for videregående opplæring. Rapport Nord universitet:
Bodø.
Rapporten var et oppdrag fra Nordland fylkeskommune om å gjennomføre en
evaluering av den såkalte Steigenmodellen, en modell for videregående
yrkesopplæring som innebærer at ungdommene som tas opp til dette tilbudet, får
et tilbud i bedrift fra dag en, kombinert med opplæring i skole. Empirisk
klasseromforskning går inn i denne kategorien forskningsvirksomhet.
Andre eksempel på empirisk skoleforskning er:
 Johnsen, G. (2016) Veiledning med fokus på skolens læringsmiljø. Psykologi
i kommunen 2016 (3) s. 9-17
 Hannås, B. M.; Hanssen, N.B. (2016). Special needs education in light of
the inclusion principle: an exploratory study of special needs education
practice in Belarusian and Norwegian preschools. European Journal of
Special Needs Education.
 Hannås, B. M. (2015). Youths' and Adults' Stories Related to the
Background for ADHD Assessment. Sage Open 2015 ;Volum 5.(2) s. 1-12
 Aspfors, J. & Fransson, G. (2015). Research on mentor education for
mentors of newly qualified teachers: A qualitative meta-synthesis.
Teaching and Teacher Education, 48, 75–86. http://dx.doi.org/10.1016/
j.tate.2015.02.004
 Lyngsnes, K. (2016). A reflexive eye on a collaborative action research
project in school. Qualitative Report 21(2), 196-211.
Det er det siste året rekruttert inn personer i miljøet fra universitet i andre land
(Finland, Tyskland), og disse har med seg verdifulle internasjonale nettverk. M.
Buck er engasjert i arbeid om pedagogiske filosof, og F. Rusk fra Finland (jf.
nedenfor). Bucks arbeide er kretset omkring de filosofiske implikasjonene i ulike
typer pedagogiske utviklingsteorier:


Buck, M. F. (2016). Vorsicht Stufe! Zur Kritik von Entwicklungsmodellen des
Menschen in der Pädagogik, Humboldt Universität, Berlin.
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De fagtilsatte er organisert i forskings- og faggrupper på sine læresteder. På
Levanger er det et miljø rundt teoretiseringer av ”lærende regioner” (Lyngsnes,
Grandemo m.fl.) og det er et stort fagmiljø innenfor alternative læringsarenaer og
miljø, særlig uteskole (Fiskum). På Nesna er det bygd opp et tungt forskingsmiljø
omkring masteren i Profesjonsretta pedagogikk et internasjonalt nettverk, m.a. St.
Paul i Minnesota USA (Aakre). Også i Nesna har en lenge satsa på FoU-aktivitet
rundt alternative læringsarenaer (uterommet). I Bodø er det ei egen
forskningsgruppe om Mangfold og flerkulturelt perspektiv (Hartman) og ei gruppe
som spesialiserer seg med videoforskning i klasserommet (Rønning, Aspfors, Valle,
Rusk). Noen eksempler på dette er:
 Rusk, F. (2016). Doing second language learning. A CA Study of Learning
Practices in Finnish-Swedish Bilingual Educational Settings. Fakulteten för
Pedagogik och Välfärdsstudier, Åbo Akademi, Vasa.
 Valle, A. M. (2015). Videografi som veiledningsredskap for kritisk refleksjon
over profesjonsutøvelse. Psykologi i kommunen, 50(2), 29-38.
På Nesna er det også ei sentral tverrfaglig forskningsgruppe om grunnleggende
ferdigheter (Edvardsen). Flere i miljøet er tungt inn departementsstyrte
skoleutviklingsprosjekt, som Ungdomstrinn i utvikling (i Levanger særlig Thorshaug
og Iversen). Levanger, Nesna og Bodø har også tradisjoner om FoU innenfor
rådgiving og skoleutvikling (Hansen, Nilsen) og om mobbing (Fiskum). Miljøet har
god forskningskompetanse på skoleledelse skoleutvikling (Myhre, Nilsen).
Publikasjonene i så stort fagmiljø går i mange retninger og kanaler, internasjonalt
og på flere språk.
Flere er engasjert i anerkjente pedagogiske lærerutdanningsnettverka: EARLI
(European Association for Research on Learning and Instruction), ATEE (Association
for Teacher Education in Europe) og NFPF (Nordisk Forening for Pedagogisk
Forskning).

9. Kroppsøving
Faggruppen kroppsøving kan vise til et solid fagmiljø på alle hovedstudiesteder med
17 personer hvor majoriteten har førstekompetanse. Det er to toppstillinger
(Lagestad i Levanger, og Høigaard i Bodø), åtte førstestillinger (Dahl, Rodahl,
Lyngstad, Bagøien) og tre universitetslektorer (Roaas, Sørensen, Moa), samt to
stipendiater knytta til miljøet (Ulstad, Mikalsen). Én førsteamanuensis er med i
professorkvalifiseringsløp (Dahl, Bodø). Miljøet tilbyr også idrett og andre emner
utenfor GLU og miljøet er større enn disse som her er nevnt.
Arbeidet med kroppsøvingsdidaktikk omfatter planlegging, gjennomføring og
vurdering av undervisning og arbeidsformer, med tema innen kroppsøving,
friluftsliv, idrettsdag, sosiologiske emner, helsefaglige emner, vitenskapsteori
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metode og statistikk, og de kan vise til en rekke publikasjoner innenfor de fleste av
disse emna.
Eksempel på dette er:
 Øverby, N., & Høigaard, R. (2012). Diet and behavioral problems at school
in Norwegian adolescents. Food & Nutrition Research, 56.
 Høigaard, R. (2009). Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk
Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 Lagestad, Pål (2012). It's Not the Size That Matters: Physical Skills among
Tall and Short Police Students. International Journal of Police Science &
Management, Vol.14(4), s. 322-333
 Giske, R., Rodahl, S., Høigaard, R. (2015). 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.
27.(1) s. 20-34
 Brattli, Vidar; Hansen, Knut Lyng; Leirdal, Stig. (2013).
Folkehelsekompromisset. Tidsskrift for Den norske legeforening.
133.(12/13) s. 1291 .
 Brattli, Vidar; Hansen, Knut Lyng; Steiro, Magne Johan; Ingebrigtsen,
Jørgen (2014). Intensitet og involvering i kroppsøving. Tidsskriftet FoU i
praksis 2014. 8.(1) s. 43-59
 Dahl, D. (2016). Moderne Sportpraktiken und das islamische
Körperkonzepti Sobiech, G. & Günter, S. (red.): Sport & Gender (inter)nationale sportsoziologische Geschlechterforschung. Wiesbaden:
Springer.
Miljøet er aktiv i nasjonale- og internasjonale samarbeid og nettverk, blant anna ei
gruppe som har et forskningssamarbeid mellom Lyngstad og Bagøien m.fl. med
professor Halvari (Høgskolen i Sørøst Norge), Waaler (Norges arktiske universitet),
og flere andre. Samarbeidet har totalt sett resultert i mange forskningsprosjekter.
Miljøet i Bodø har egen forskningsgruppe og publiserer nasjonalt og internasjonalt
innenfor idrett og kroppsøvingsdidaktikk.

10. Kunst og håndverk
KH-miljøet har stor kompetanse i de praktisk og estetiske delene av skolefaget.
Fagmiljøet er relativt lite, men har stor bredde. Miljøet mangler toppkompetanse,
så det blir ikke søkt om akkreditering for masterfag i denne omgang, men faget går
inn som et valg i 3. studieår. Miljøet har i dag én førsteamanuensis i Bodø (SæthreMcGuirk, Bodø), én førstelektor i Nesna (Gårdvik, Nesna), en stipendiatstilling i
Nesna ferdig høsten 2018 (Maapalo, Nesna) og fire lektorer i Levanger (Olsen, Suul,
Holte, Bendiksen). FoU-miljøet er prega av både praktiske og teoretiske prosjekt,
av forsking både på fagdidaktikk og fagets disiplinfag, bildende kunst og
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håndverkstradisjon (Olsen, Gårdvik) og forskningsbasert kunsthistorie og
kunstpedagogikk (Sæthre-McGuirk).
I Nesna har M. Gårdvik i en årrekke arbeidet praktisk, kunstnerisk og
forskningsbasert med fag, fagdidaktikk og tverrfaglighet. Dette har resultert i
forskningspublikasjoner blant annet om marin forsøpling, Community Art i et utvida
læringsrom og skolefaget kunst og håndverk, f.eks.:
 Stoll, K., Sørmo, W. & Gårdvik, M. (2017). Sea Monsters Conquer the
Beaches: Community Art as an Educational Resource. A marine debris
project. Under publisering i: Leavy, P. (red.). Arts Based Research. Guilford
Press, New York, kapittel 24. (fagfellevurdert)
 Stoll, K., Sørmo, W. & Gårdvik, M. (2015). Erfaringsbasert læring i et utvidet
læringsrom – tverrfaglige snøprosjekt i lærerutdanningen. I: Kjelen, H.
(red.). Det utvidete læringsrom. Fagbokforlaget, Berge, s. 135-151.
(fagfellevurdert)
 Gårdvik, M, Stoll. K, Sørmo. W. (2014). Birch Bark – Sustainable material in
an authentic outdoor classroom. I: Relate North 2014: Engagement, Art and
Representation. Lapland University Press s. 146-168. (fagfellevurdert)
 Gårdvik, M., Stoll. K, Sørmo. W. (2013) The Abominable Snowman: Snowsculpting as an interdisciplinary project in Norwegian teacher education. I:
Cool: Applied Visual Arts in the North. Rovaniemi: Faculty of Art and
Design of the University of Lapland s. 158-166. (fagfellevurdert)
 Gårdvik, M. (2013). Textile Students’ Basic Kowledge and Skills –
Interpretation, Understanding and Assessment of a Practical-Aesthetic
Discipline in Norwegian teacher education. A case study. Techne series:
Research in sloyd education and crafts science. A 2013, Volum 20.(2). s. 4859. (fagfellevurdert)
I Bodø har Sæthre-McGuirk arbeidet i flere prosjekt med kunstformidling,
museumspedagogikk og med digitale ressurser i denne sammenhengen. Et
eksempel på hennes utadrettede virksomhet er:




Sæthre-McGuirk, E. 2016 Make, Learn and Show it Digitally/Make it NOW
– Learning, Exploring, Understanding Conference Paper: Traversing NeoLuddites and Technophiles. University of Turku, Rauma, Finland.
(fagfellevurdert)
Sæthre-McGuirk, E. 2012 “Utdanningsløpet til de kreative industriene” I
Johansen, B. (red.) Skapende og kreativ læring. Pedagogisk
entreprenørskap i forskning og utvikling av læringsprosesser. Akademika
forlag, Oslo.

Miljøet er aktivt i nasjonale nettverk som Nettverk for formgivning, kunst og
håndverk i universitets- og høgskolesektoren, og internasjonale nettverk som Arctic
Sustainable Art and Design (ASAD) der de blant annet samarbeider tett med
Professor i Art Education, Herminia Din, ved University of Alaska (UAA). ASAD er et
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tematisk nettverk under University of the Arctic. De er også aktive og har deltatt
på flere konferanser i nettverket International Society for Education through Art
(INSEA). Skolefaget er sentralt for barns helhetlige danning og har et stort
vekstpotensial i GLU-utdanninga.
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2. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen 30. juni
2017.

Vedlegg:
Tilbakemelding fra fagmiljøet på utdanningsutvalgets vedtak (sak 62/16, behandlet 01.12.2016)
Fakultetets søknad om akkreditering (Følgebrev og Hoveddokument)
Vedlegg 1: Studieplan – norsk versjon
Vedlegg 2: Studieplan – engelsk versjon
Vedlegg 3: Rammeplaner
Vedlegg 4: Forskrifter og retningslinjer/direktiver
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Saksframstilling:
Bakgrunn:
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag ble etablert av styret for Nord universitet i møte 26.
oktober 2016 (sak 104/16 Etablering av nye studier ved Nord universitet fra studieåret 2017-2018),
med slikt vedtak:
1. Styret for Nord universitet godkjenner etablering av følgende nye studieprogrammer
fra studieåret 2017-2018:
• Grunnskolelærerutdanning master 1-7 (300 studiepoeng, Fakultet for
lærerutdanning og kunst- og kulturfag)
• Grunnskolelærerutdanning master 5-10 (300 studiepoeng, Fakultet for
lærerutdanning og kunst- og kulturfag)
• Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (300 studiepoeng, Fakultet for
lærerutdanning og kunst- og kulturfag)
• Joint Master Degree in Public Sector Economy (120 studiepoeng, fellesgrad
mellom Handelshøgskolen ved Nord universitet og Taras Shevchenko
National University of Kyiv, Ukraina)
• Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic (180 studiepoeng, Fakultet for
sykepleie og helsevitenskap)
• Bachelor i geografi (180 studiepoeng, Fakultet for samfunnsvitenskap)
2. Det er en forutsetning for etableringen at rektors godkjenning av studieplanene for
studieprogrammene og tilhørende dokumentasjon er i tråd med NOKUTs
akkrediteringskrav.
3. Det er en forutsetning for etableringen at kostnadene ved utvikling og igangsetting
av studieprogrammene dekkes innenfor fakultetenes egne budsjettrammer.
Det sentrale Utdanningsutvalget 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 vedtatt 28.02.2013 og tilhørende veiledning til søknad om akkreditering
av studier i andre syklus. Veiledningen gir retningslinjer for utforming av søknader, og er oppdatert
pr september 2013. Ny Studietilsynsforskrift er for øvrig sendt på høring 9. september 2016. Det
forventes at tilhørende veiledninger oppdateres i tråd med den nye forskriften når den trer i kraft.
Studieplanen er behandlet i Lokalt utdanningsutvalg ved Avdeling for lærerutdanning.
Lokalt utdanningsutvalg ved Avdeling for lærerutdanning behandlet studieplanen i møte 1. november
2016, sak 3/16, og fattet følgende vedtak (enstemmig):
Lokalt utdanningsutvalg godkjenner forslag til søknad om akkreditering av studiet Lektorutdanning i
kroppsøving og idrettsfag, under forutsetning av at fagmiljøet tar hensyn til de anbefalinger som har
blitt gjort i dette dokumentet.
De forutsetningene som var nevnt i lokalt utdanningsutvalg, var at følgende kommer på plass:
Vitnemål og diploma supplement, praksisavtaler, internasjonale avtaler for det nye
studieprogrammet, og en fullstendig oversikt over fagmiljøet innen matematikk og norsk.
Studieplanen og tilhørende dokumentasjon ble behandlet i sentralt utdanningsutvalg i møte 1.
desember 2016 (sak 62/2016). Utvalget gjorde slikt vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon
for Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag under forutsetning av at punkt 2, 4, 5 og 6
innfris innen 15. januar 2017.
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2. Resterende rammeavtaler med aktuelle kommuner om praksisopplæring og tilstrekkelig
antall praksisavtaler med praksisskoler må inngås. Samtidig må også oversikt over eksterne
praksisveiledere og deres kompetanse dokumenteres tilfredsstillende.
3. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen 30. juni
2017.
4. Kravet til andel førstestillingskompetanse i fag 2, dvs matematikk og norsk, må være
dokumentert og tilfredsstillende i forhold til kompetanse og kapasitet.
5. Læringsutbyttebeskrivelsen for studieprogrammet må spesifiseres og knyttes til
studieprogrammets egenart.
6. Det må redegjøres nærmere for opptaksmål for studieprogrammene, herunder nedre grense
for opptak og hvordan godt læringsmiljøet skal sikres for studentene.
Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag leverte 15. januar 2017 tilbakemelding på
utdanningsutvalgets vedtak. Det redegjøres nærmere for tilbakemeldingen nedenfor:
Ad utdanningsutvalgets punkt 2: Det er sendt inn signerte rammeavtaler for praksis med både
kommuner og fylkeskommuner. Fagmiljøet har sendt inn signerte praksisavtaler for mange
praksisskoler, og opplyser om at de fortløpende vil distribuere signerte praksisavtaler til
utdanningsutvalget. Kravet til kompetanse hos eksterne praksisveiledere anses som ivaretatt
gjennom praksisavtalene. Kravet i utdanningsutvalgets vedtak vurderes som oppfylt, under
forutsetning av at tilstrekkelig antall praksisavtaler inngås.
Ad utdanningsutvalgets punkt 4: Det dokumenteres i form av innsendte CV’er og redegjørelse at
kravet til førstestillingskompetanse i fag 2, matematikk og norsk, er oppfylt.
Ad utdanningsutvalgets punkt 5: Læringsutbyttebeskrivelsen er nå spesifisert og knyttet opp mot
studieprogrammet i lektorutdanning for kroppsøving og idrettsfag. Kravet i utdanningsutvalgets
vedtak vurderes som oppfylt.
Ad utdanningsutvalgets punkt 6: Det opplyses om at opptaksmål og nedre grense for opptak er 20
studenter pr år. Det er beskrevet hvilke tiltak som settes i verk for å sikre et godt læringsmiljø for
studentene. Kravet i utdanningsutvalgets vedtak vurderes som oppfylt.
Konklusjon: Kravene som utdanningsutvalget stilte, vurderes som oppfylt, under forutsetning av at
det inngås tilstrekkelig antall praksisavtaler med praksisskoler og konkrete avtaler om
internasjonalisering og studentutveksling.
Overordnet bilde av studiet:
Avdeling for lærerutdanning tilbyr i dag faglærerutdanning i kroppsøving. Lektorutdanningen i
kroppsøving og idrettsfag vil erstatte dagens faglærerutdanning, som har hatt dårligere søkning etter
endring av opptakskravene der det nå kreves minimum 35 skolepoeng og karakteren 3 i norsk og
matematikk. Lektorutdanningen vil videreføre og videreutvikle faginnhold fra faglærerutdanningen,
for å nå alle mål i nasjonale retningslinjer for lektorutdanninger.
Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag vil utdanne lektorer rettet mot trinn 8-13 i skoleverket
(ungdomstrinnet i grunnskolen, og videregående skole). Utdanningen skal være profesjonsrettet,
relevant og praksisnær, slik at studentene starter sin yrkeskarriere med et godt grunnlag for utøvelse
av lærerrollen. Undervisningen skal gi studentene muligheter til å ta i bruk forskningsbasert kunnskap
i sin videre profesjonsutvikling. Utdanningen skal bidra til at studentene opparbeider en kritisk og
reflektert holdning til egen praksis og kan arbeide med endrings- og utviklingsarbeid i egen
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organisasjon. Nord universitet skal gjennom samarbeid, oppdatert kunnskap om skolen og yrkeslivet
gi en relevant utdanning med en felles identitet i et profesjonelt fellesskap.
Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag vil følge nasjonale retningslinjer for lektorutdanninger.
Matematikk og norsk, som inngår som fag 2 i lektorutdanningen, er i stor grad samkjørt med
grunnskolelærerutdanningen. Lektorutdanningen vil likevel ha noe særundervisning for at
undervisningen skal være relevant for trinn 8-13.
Lovgrunnlag og akkrediteringskrav
Lovgrunnlaget for studieakkreditering er:
 Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 (Universitets- og høgskoleloven), sist
endret 17. juni 2016 med virkning fra 1. juli 2016.
 Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av
1. februar 2010 (Studiekvalitetsforskriften), fastsatt av Kunnskapsdepartementet, sist endret
24. juni 2016 med virkning fra årsskiftet 2016-2017.
 Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften),
fastsatt 28. februar 2013 av NOKUT, ny forskrift sendt på høring 9. september 2016.
Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier, jamfør Lov om universiteter og høyskoler.
Likevel er det fastsatt i universitetets reglement for etablering av studier og godkjenning av
studieplaner at NOKUTs krav til akkreditering av studier også gjelder når universitetet selv etablerer
egne studietilbud og godkjenner studieplan for disse. Det framgår også i NOKUTs veiledning at deres
kriterier for akkreditering gjelder for alle som tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne
faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett). De anbefaler derfor at alle institusjoner som utarbeider
nye studier, bruker veiledningen aktivt i utformingen av studiene.
Studietilsynsforskriftens kapittel 7 omhandler akkreditering av studier, både selvstendige
studietilbud, fellesgrader og institusjonsovergripende kunstneriske stipendprogram. Krav til
selvstendige studietilbud framgår av § 7-1 til § 7-3.
Nedenfor gjengis og kommenteres Studietilsynsforskriftens krav til akkreditering og dokumentasjon.
Krav fra forskriften og Veiledningen med retningslinjer for søknad om akkreditering av studier i andre
syklus er med kursiv tekst. For hvert enkelt krav skal det beskrives og begrunnes hvordan studiet
oppfyller kravene, som gjelder følgende hovedpunkter:
 Grunnleggende forutsetninger (Studietilsynsforskriftens § 7-1)
 Plan for studiet (Studietilsynsforskriftens § 7-2)
 Fagmiljø tilknyttet studiet (Studietilsynsforskriftens § 7.3)
§ 7-1 Grunnleggende forutsetninger for akkreditering
1. Følgende krav i lov om universiteter og høyskoler skal vurderes for akkreditering:
a. Styringsordning
b. Reglement
c. Klagenemnd
d. Læringsmiljøutvalg
e. Utdanningsplan (gjelder bare for studier på 30 studiepoeng eller mer)
f. Vitnemål og Diploma Supplement
g. Kvalitetssikringssystem
Kommentar: Punkt 1a) til g) må vurderes ut fra det forhold at Nord universitet er fusjonert
fra 1. januar 2016.
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a) Universitetets styringsordning er avklart; nytt universitetsstyre var i drift fra tidlig januar
måned og har funksjonstid fram til 31.07.2019. Ny rektor er tilsatt på åremål fra
desember 2015. Selve styringsstrukturen herunder faglig og administrativ organisering er
avklart på overordnet nivå gjennom styrevedtak i møte den 23. juni. Videre avklaringer er
vedtatt på styremøte 7. september.
b) Universitetet har ny forskrift om studier og eksamen som gjelder for studenter som blir
tatt opp fra og med vårsemesteret 2016. Det foregår nå et arbeid med gjennomgang av
tilhørende reglement og retningslinjer. Reglement for etablering av nye studieprogram
og godkjenning av studieplaner er allerede vedtatt (18.03.2016, rektorvedtak 15/0101513). Reglementet bygger på akkreditering i tråd med NOKUT sine krav.
c) Ny Klagenemnd ble vedtatt av styret 6. januar 2016, og har funksjonstid fra 1.1.2016 til
1.1.2020 (sak 9/2016). Utvalget er i drift.
d) Nytt Læringsmiljøutvalg ble vedtatt av styret 6. januar 2016, og har funksjonstid ut 2016
mens nye studentrepresentanter velges for høstsemesteret. Utvalget er i drift.
e) Utdanningsplan utarbeides for alle studier, og videreføres også for det nye universitetet.
f)

Vitnemål og Diploma Supplement (vitnemålstillegg) gis ved fullført studium for alle
gradsstudier (bachelor-, master- og doktorgrader) samt for praktisk pedagogiske
utdanninger. Utforming av nytt vitnemål og Diploma Supplement for det nye
universitetet er avklart, og de første vitnemål ble tildelt allerede våren 2016.

g) System for kvalitetssikring av utdanningen ble godkjent av NOKUT 12. juni 2012 for
tidligere Universitet i Nordland. Det nye universitetet viderefører elementer fra alle
institusjonenes akkrediterte kvalitetssikringssystem, og utformer et justert system som
opprettholder høye kvalitetskrav. Universitetsstyret vedtok på sitt møte 23. juni de
overordnede rammene for nytt feles system. Som nytt element i systemet vil
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer inngå med fast syklus.
2. Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner skal være fylt.
Kommentar:
Avdelingen gjør i søknaden rede for opptakskrav for studiet, og beskriver hvilke forskrifter,
rammeplan og nasjonale retningslinjer som studiet er omfattet av. Lektorutdanning i
kroppsøving og idrettsfag er et mastergradsstudium med 300 studiepoengs omfang i henhold
til forskrift om krav til mastergrad § 4. Utdanningen er underlagt forskrift om rammeplan for
lektorutdanning for trinn 8-13, og nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13.
Opptakskriteriene til denne utdanningen følger forskrift om opptak til høyere utdanning,
2007. Spesielle opptakskrav til 5-årige lektorutdanninger er redegjort for i § 4-7 i denne
forskriften. Søker må ifølge forskriften ha minimum 35 skolepoeng, gjennomsnitt på
minimum karakteren 3 i norsk, og minimum karakteren 4 i fellesfaget matematikk. Søkere
med karakteren 3 i matematikk, kan tas opp hvis de består forkurs tilrettelagt for
lærerutdanning i matematikk. Videre gjelder ikke karakterkravet i matematikk for studenter
som har bestått programfag i matematikk. For videre informasjon vedrørende opptakskrav,
henvises det til forskrift om opptak til høyere utdanning.
§ 3 i forskrift om lektorutdanning for trinn 8-13 setter rammer for struktur og innhold i
utdanningen. Forskriften slår fast at fag 1 skal være på minst 160 studiepoeng, fag 2 skal
være på minst 60 studiepoeng, profesjonsfaget skal være på minst 60 studiepoeng, samt at
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det er valgfritt for utdanningsinstitusjonen hvor de siste 20 studiepoengene plasseres. Videre
framhever § 3 viktighet av sammenheng mellom profesjonsfaget og fag.

3. Rekrutteringen av studenter skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og
opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium.
Kommentar:
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag vil erstatte dagens faglærerutdanning i
kroppsøving og idrettsfag ved Nord universitet. Fagmiljøet opplyser om at til tross for at de
fleste universitet tilbyr lektorutdanninger, er det kun NTNU som tilbyr lektorutdanning i
kroppsøving. De hadde tilbud om denne utdanningen første gang i 2015. De tilbød da 20
plasser, og 170 søkere valgte dette studiet som sin førsteprioritet, i 2016 har 140 søkere hatt
denne utdanningen som sin førsteprioritet.
Når det gjelder faglærerutdanning i kroppsøving, var det 6 universitet og høgskoler som
tilbød denne utdanningen. 5 av disse hadde en markert nedgang i søkere, både HiNT,
universitetet i Nordland og høgskolen i Telemark, hadde færre førstevalgsøkere enn
studieplasser. Dette resulterte for HiNT sin del, at kun 7 personer startet å studere til
faglærer høsten 2015, mens for UiN sin del, så ble studietilbudet trukket. I 2016 har 3 av 6
studiesteder hatt ytterligere nedgang i førstevalgsøkere, 1 har samme søkertall og 2 har hatt
noe økning. Nord universitet har hatt ytterligere nedgang, og denne gang kun 22
førstevalgsøkere på 30 plasser.
Det vurderes av søkerhistorikken, som om at tilbudet om lektorutdanning i kroppsøving og
idrettsfag er et studium det er stor interesse for i markedet, men som kun ett universitet
inntil nå tilbyr. Det er grunn til å tro at en lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag i
høyere grad vil rekruttere studenter nasjonalt, siden det pr i dag kun er en annen
undervisningsinstitusjon som tilbyr denne utdanningen. Hvis studiet i fremtiden skulle bli
nedlagt, vil dette bety at det vil være vanskeligere for ungdomsskoler og videregående skoler
å rekruttere lærere med tofaglig lektorutdanning innen kroppsøving og idrettsfag.
Utdanningsutvalget stilte følgende krav:
Punkt 6: Det må redegjøres nærmere for opptaksmål for studieprogrammene, herunder nedre grense
for opptak og hvordan godt læringsmiljøet skal sikres for studentene.
Fagmiljøet gir følgende redegjørelse:
Opptaksmålet og nedre grense for opptak er opptak av 20 studenter pr år for lektorutdanningen i
kroppsøving og idrettsfag. Nord universitet (tidligere HiNT) har gjennomført studier innen
kroppsøving og idrettsfag i en årrekke. Evalueringer og studiebarometer viser at studentene historisk
har uttrykt høy tilfredshet med studiene. Fagmiljøet beskriver nøkkelfaktorer for å sikre godt
læringsmiljø, som for eksempel: tett kontakt mellom undervisere og studenter, at studentene kan
forholde seg direkte til en studiekoordinator (studieprogramansvarlig), studieveileder,
studentrådgiver, sosiale aktiviteter og fadderordning, klasseromsundervisning og studentgrupper,
kombinasjon av praktisk og teoretisk undervisning, samkjøring med grunnskolelærerutdanning 5-10
og studenttillitsvalgte.
4. For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige
forhold av betydning for studentene.
Kommentar:
Utdanningsutvalget stilte følgende krav: Punkt 2: Resterende rammeavtaler med aktuelle
kommuner om praksisopplæring og tilstrekkelig antall praksisavtaler med praksisskoler må
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inngås. Samtidig må også oversikt over eksterne praksisveiledere og deres kompetanse
dokumenteres tilfredsstillende.
Fagmiljøet opplyser om at rammeavtaler for praksis i kommunene og fylkeskommunene nå er
signert. Det er også utarbeidet praksisavtaler mellom Nord universitet og hver enkelt praksisskole.
Disse avtalene vil forhandles og signeres fortløpende. Fagmiljøet skriver at det til nå er signert avtaler
med 9 skoler, og at det er naturlig å skrive nye avtaler med skoler som faglærerutdanningen i
kroppsøving og idrettsfag ved Nord universitet har hatt avtaler med. I tillegg vil de signere avtaler
med flere nye skoler, for å sikre tilstrekkelig antall praksisplasser fram i tid når alle studieår er fylt
opp med studenter.
Fagmiljøet opplyser om at det ikke foreligger signert avtale med alle praksisskoler ennå. En forklaring
til dette, er at praksisavtalene ble felleskoordinert mellom GLU, kroppsøving, PPU og musikk. Endelig
enighet om felles praksisavtale ble først gjort 6. januar 2017. Praksisavtaler som fortsatt ikke er
mottatt, vil fortløpende bli distribuert til utdanningsutvalget forut for vedtaksmøte. Signerte avtaler
vedlegges i vedlegg 5. Kravet til kompetanse hos eksterne praksisveiledere/praksislærere anses som
ivaretatt gjennom praksisavtalene.
§ 7-2 Plan for studiet
1. Studiet skal ha et dekkende navn.
Kommentar:
Studiets navn er: Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (Master’s degree programme,
in physical education and sports with teacher education)
Navnevalget begrunnes med at utdanningen er en profesjonsutdanning, regulert av en egen
forskrift (forskrift om rammeplan for lektorutdanning 8-13). I henhold til nasjonale
retningslinjer for lektorutdanninger 8-13, samt norm fra andre universiteter som tilbyr
tofaglige lektorutdanninger, gis navnet ut fra hovedfaget (fag 1).
2. Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte jamfør Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det formuleres ett totalt læringsutbytte for hvert
studium.
Studieprogrammets læringsutbytte er slik formulert:
Utdanningsutvalget stilte følgende krav: Punkt 5: Læringsutbyttebeskrivelsen for studieprogrammet
må spesifiseres og knyttes til studieprogrammets egenart.
Læringsutbyttebeskrivelsen er nå oppdatert og slik formulert:
Kandidaten skal etter fullført lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag ha følgende samlede
læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.
Kunnskap
Kandidaten
-

-

Har avansert kunnskap innenfor kroppsøving og idrettsfag og spesialisert innsikt i matematikk eller
norsk
Har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og –metoder i faglige,
pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål
Har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og
forskningsfag og bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
Har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur innen kroppsøving og idrettsfag, samt
matematikk eller norsk, og gjeldende lov- og planverk, og kan anvende denne på nye områder som er
relevant for profesjonsutøvelsen
Har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle
kontekster
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-

Har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og
internasjonalt perspektiv

Ferdigheter
Kandidaten
-

-

-

Kan orientere seg i aktuell faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og
eksisterende teorier
Kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige
resonnementer
Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt i kroppsøving og
idrettsfag under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
Kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med
grunnleggende ferdigheter og planlegge og lede undervisning på ulike, som fører til gode faglige og
sosiale læringsprosesser
Kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra
forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende
læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
Kan benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i deres
digitale hverdag
Kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi
læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen
faglige utvikling

Generell kompetanse
Kandidaten
-

-

Kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig
utviklingsarbeid innen kroppsøving og idrettsfag, samt innen matematikk eller norsk, og legge til rette
for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv kan involveres i opplæringen
Kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig
avansert nivå
Kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske,
forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger
Kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og
skolens faglige og organisatoriske utvikling
Kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for
skoleverket

Kommentar:
Læringsutbyttebeskrivelsen for studieprogrammet er nå spesifisert og knyttet opp mot
fagområdene i lektorutdanning for kroppsøving og idrettsfag, slik vedtaket fra utdanningsutvalget
stilte krav om. Vedtaket vurderes derfor som oppfylt.
Lektorutdanningen er regulert gjennom forskrift om rammeplan for lektorutdanning 8-13, som i § 2
redegjør for hvilke læringsutbytter som er gjeldende for lektorutdanninger. Læringsutbyttene
imøtekommer Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, nivå 7 (syklus 2). Ved
utarbeidelsen av læringsutbytter for studiet, er det derfor tatt utgangspunkt i beskrevne
læringsutbytter i forskrift om rammeplan for lektorutdanninger 8-13 § 2. I lektorutdanningen vil fag 2
være norsk eller matematikk. Undervisningen i norsk og matematikk skal være tilpasset undervisning
8-13. Ifølge forskriften trenger ikke fag 2 å være på andre syklus nivå. Fagmiljøet har likevel beskrevet
læringsutbyttene for norsk og matematikk i forhold til andre syklus nivå.
3. Studiets innhold og oppbygging skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås.
Kommentar:
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Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag vil følge nasjonale retningslinjer for lektorutdanninger
8-13, samt forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13. Lektorutdanningen er tofaglig,
hovedfaget (fag 1) er kroppsøving og idrettsfag, mens i det andre faget (fag 2) vil studentene kunne
velge mellom matematikk eller norsk. Studiet har et særlig fokus på profesjonsrettet kunnskap, slik
at store deler av profesjonsfaget vil være integrert i fag 1 og fag 2.
Avdeling for lærerutdanning tilbyr fra før faglærerutdanning i kroppsøving. Lektorutdanningen i
kroppsøving og idrettsfag vil erstatte faglærerutdanningen, som dermed vil avvikles ved oppstart av
ny lektorutdanning. Lektorutdanningen vil videreføre og videreutvikle faginnhold fra
faglærerutdanningen, i henhold til rammeplan og retningslinjer for lektorutdanninger. Målet med
utdanningen er å utdanne høyt kvalifiserte lektorer for trinn 8-13 innen kroppsøving og idrettsfag,
samt matematikk eller norsk.
Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag vil ha betydelig samordning med master GLU. Dette
innebærer at studentene ved lektorutdanningen tidvis vil ha felles undervisning med master GLU 510. Det anses som faglig positivt at lektorstudenter og GLU studenter vil ha mulighet til å samarbeide
i deler som er felles for begge utdanninger. Lektorutdanningen vil også ha noe samordning med
dagens etablerte bachelorgradsutdanning i idrettsvitenskap, samt dagens etablerte
mastergradsutdanning i kroppsøving og idrettsvitenskap.
Læringsutbyttebeskrivelsene på studieprogramnivå er forbundet med læringsutbytter i hvert enkelt
emne i studiet. Akkrediteringssøknaden inneholder tabeller som sammenfatter hvordan
læringsutbyttene på studieprogramnivå er forbundet med læringsutbytter i hvert enkelt emne. Dette
gjelder alle emnene i studieprogrammet: emnene innen fag 1 (kroppsøving og idrettsfag), fag 2
(norsk og matematikk), profesjonsfagsemnene (pedagogikk) og praksisemnene. Kravet i dette
punktet anses derfor å være oppfylt.
4. Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås.
Kommentar: Kroppsøving og idrettsfag krever varierte arbeidsformer. Undervisningen vil ta
utgangspunkt i sentrale problemstillinger innen ulike fagområder og veksle mellom
forelesninger, praktisk undervisning, ekskursjoner, praksis og studentaktive arbeidsmåter.
Den praktisk-metodiske tilnærmingen krever deltakelse, innsats og refleksjon av studentene.
Studenten skal få trening i å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre praktisk lærerarbeid i
kroppsøving og idrettsfag. Studentene skal kunne bruke digitale verktøy som hjelpemiddel på
en reflektert måte.
5. Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset
læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås.
Kommentar:
Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag følger Nord universitets retningslinjer for
vurderingsordninger. I akkrediteringssøknaden opplyses det om at vurderingsformer i
lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag er: Arbeidskrav (ulike former for oppgaver,
praktiske, muntlige, skriftlige), obligatorisk deltakelse, eksamener (muntlig, skriftlig
skoleeksamen, praktisk oppgave, hjemmeeksamen), bacheloroppgave og masteroppgave.
Det vurderes som at kombinasjonen av praktiske, muntlige og skriftlige vurderingsformer er
tilpasset læringsutnyttebeskrivelsen, ved at studentene blir testet på ulike områder som
studentene ifølge læringsutbyttene skal beherske.
6. Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier.
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Kommentar:
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag vil skape høyt kvalifiserte lærere innen grunn- og
videregående skole, der de vil være kvalifisert til å jobbe som kroppsøvingslærere, eller på
idrettsfag på videregående skole. De vil også ha kompetanse til å undervise innen et annet
fag (matematikk eller norsk), på grunn- og videregående skole. De vil også ha en kompetanse
som er relevant som trenere, idrettskonsulenter, eller andre posisjoner innen idretten.
Studiet kvalifiserer også til andre yrker, hvor det kreves høy pedagogisk og/eller faglig
kompetanse og god formidlingsevne.
Studiet vil kvalifisere for PhD utdanning. Nord universitet har pr i dag fire PhD program. PhD i
studier av profesjonspraksis, vil være den mest relevante PhD utdanningen innen Nord
universitet etter gjennomført lektorutdanning. PhD utdanningen er organisert i samme
fakultet som lektorutdanningen (fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag).
7. Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart.
Kommentar:
Avdelingen opplyser at fagmiljøet tilknyttet kroppsøving, idrett og friluftsliv, studiested
Levanger, har et svært aktivt forskningsmiljø. I perioden 2013-2015, fikk 65 FoU arbeid
publikasjonspoeng. Miljøet hadde i perioden til sammen 53 publikasjoner i internasjonale
tidsskrift. Alle publikasjonspoeng tellende FoU arbeid i denne perioden, vurderes som
relevant i forhold til fagområdet kroppsøving og idrettsfag. Det henvises videre til vedlagt
publikasjonsliste for mer utfyllende informasjon om forskningspublikasjoner siste 5 år.
Fagmiljøet har sterk tradisjon med å integrere studier og forskning, gjennom dagens
faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag som nå vil erstattes med lektorutdanning. Et
høyt antall bacheloroppgaver har senere blitt bearbeidet og publisert i internasjonale
tidsskrift, i samarbeid mellom student og veileder. Det samme er tilfelle når det gjelder
mastergradsutdanningen i kroppsøving og idrettsfag, hvor det årlig blir publisert
vitenskapelige artikler, i samarbeid mellom student og veileder, med utgangspunkt i
mastergradsoppgaver.
Forskning brukes i undervisning i mange emner, et eksempel er emnet «fra teori til
problemstilling». Her blir undervisningsformen «omvendt undervisning» mye benyttet i
forskningsundervisning. I dette ligger det at studentene selv skal jobbe med og analysere
vitenskapelige artikler, disse analysene diskuteres deretter sammen med faglærer i
undervisningen.
8. Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering, som skal være
tilpasset studiets nivå, omfang og egenart.
Kommentar:
Studentutveksling: Internasjonalisering skal være med på å heve kvaliteten i
utdanningen. Sentrale mål er å fremme kulturell forståelse og solidaritet gjennom
kunnskap samt å utvikle språkferdigheter. Ett eller to semester av studiet kan tas hos
en av fagmiljøets samarbeidspartnere i utlandet. 5. semester vil være anbefalt for
utveksling til utenlandsk samarbeidspartner. I 5. semester skal studentene, ifølge
studieplanen ha emnene «Tilrettelegging for fysisk aktivitet i et helseperspektiv» og
«ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett». Som eksempel kan studentene ta disse
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emnene ved Worcester University: “Teaching Special Education Needs and Disability
PE in Schools” og “ Application of Learning Theory in Physical Education”.
Tilsvarende mulighet finnes også hos vår samarbeidspartnere University of Ljublana og UKF
Nitra. Alle de tre utenlandske samarbeidspartnerne tilbyr Physical Education både på
bachelor- og masternivå.
Internasjonalisering: Avdelingen opplyser om at fagmiljøet tilknyttet lektorutdanningen
inngår i en rekke nasjonale og internasjonale nettverk. Nettverkenes navn og
virkeområder gjenspeiler temaene som går igjen i det omsøkte studiet: Inngående
kunnskap om lærings- og oppvekstmiljøer, kroppsøving, idrettsfag.
Akkrediteringssøknaden inneholder en detaljert oversikt over noen av nettverkene/
samarbeidene som fagpersoner ved Nord universitet deltar i, hvilke personer som er
tilknyttet nettverket/ samarbeidet, samt hvordan disse nettverkene/ samarbeidene
kommer de ulike emnene i masterstudiet til gode. Publikasjonsoversikten (vedlegg til
søknaden) viser en mer inngående oversikt over forskningssamarbeid.
9. Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT ressurser
og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet.
Kommentar:
Lokaler
Studiestedet Levanger det nest største studiestedet innen Nord universitet, med ca. 2000
studenter, og har et stort, mangfoldig studentmiljø. Studiestedet Røstad ligger ca. 1 km fra
kommunesenteret Levanger. Levanger kommune har ca. 20000 innbyggere. Studiestedet
Røstad har godt utbygde kommunikasjonstilbud; Trønderbanen (NSB) har stoppested nært
studiestedet, studiestedet betjenes av bussrute, og har egne parkeringsplasser med gratis
parkering.
På studiestedet Levanger ligger også Trønderhallen, barnehage og studentsamskipnad.
Trønderhallen består av idrettshall med to fulle håndballbaner, badeanlegg med tre
svømmebasseng og et topp moderne treningssenter. Trønderhallen er et viktig treffpunkt
mellom høgskole, kommune, idrett og publikum og blir sett på som en viktig satsing også i
folkehelsesammenheng. Trønderhallen er også stedet for de store konsertarrangementene.
Studiestedet Levanger består av en rekke bygninger med stort aldersspenn fra de tre ulike
hovedfunksjonene som eiendommen historisk har hatt. Utearealene består av plener og
parkareal og er et yndet friluftsområde for Levangers befolkning. Høgskolen i NordTrøndelag (HiNT) overtok anlegget på Røstad fra 1992 og samme år startet en utvidelse med
to undervisnings- og kontorbygninger; "Nylåna" i 1999 og ”Nordlåna” i 2002.
Avdeling for lærerutdanning er én av de fem fagavdelingene i Nord og er lokalisert til
studiestedet Røstad i Levanger. Det faglige miljøet består totalt av 1225 studenter og 125
tilsatte. Fra 01.01.2017, dannes det et nytt fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag.
Noe som innebærer at det faglige miljøet mer enn fordobles, samt at studenttallet også mer
enn fordobles. Fakultet vil ledes fra Levanger.
Avdeling for lærerutdanning har ivaretatt forskning og utdanning innen utdanninger til
grunnskolelærer, barnehagelærer, faglærer i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning,
skuespillerutdanning, mastergrad i kroppsøving, og andre fagtilbud som for eksempel
årsstudier tilknyttet studieområdene. Nords nasjonale ansvar for sørsamisk språk og kultur
har blitt ivaretatt av denne avdelingen. Avdeling for lærerutdanning har tidligere blitt
organisert i studielederområder, og studielederområdet for kroppsøving, idrett og friluftsliv
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er ett av disse. I forhold til opprettelsen av nytt fakultet, vil ikke de faglige ansatte lengre
være organisert i studielederområder, men i faggrupper. Faggruppen for kroppsøving, idrett
og friluftsliv, vil da bli ledet av en faggruppe, med delegert ansvar fra dekan. Denne
omorganiseringen, vil i svært liten grad påvirke sammensetningen av fagmiljøet, da
sammensetningen av ansatte innen studielederområdet kroppsøving, idrett og friluftsliv, ved
studiested Levanger, anses å bli identisk med sammensetningen av faggruppene.
Hovedforskjellen, vil være at ansatte innen fagområdet kroppsøving, idrett og friluftsliv ved
studiested Nesna og Bodø, sånn at fagmiljøet omtrent vil fordobles. Dette vurderes å være
en styrke, i forhold til å bære en lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag, da fagansatte
fra andre studiesteder, vil kunne bidra inn i denne utdanningen, for å sikre ressurser og faglig
kompetanse og kvalitet.
De viktigste fasilitetene, slik de tenkes brukt i de ulike emnene, er som følger:
 Trønderhallen, med 2 hallflater, klatrevegg, 25 meters basseng, opplæringsbasseng,
stupebasseng, sprintstripe på galleri, treningssenter og turnsal/gymsal.
 Uteområder ved studiested, egnet til aktiviteter innen ballidretter, klatring, padling,
orientering mm.
 Moan idrettspark. Ballidretter og friidrett.
 Et titalls moderne undervisnings- og forelesningsrom med audiovisuelt avspillingsutstyr,
nettforbindelse, teleslynge, smartboards og mulighet for videolink til andre læresteder
(gjelder samtlige emner).
Alle Nord universitets campuser er tilpasset rullestolbrukere.
Kapasiteten i undervisningsfasilitetene vurderes å være tilfredsstillende. Lektorutdanningen
vil ikke innebære noe mer praktisk undervisning enn i dagens faglærerutdanning. Dette vil
dermed ikke stille høyere krav til hallkapasitet enn i dag, og skal altså ikke være noe problem.
Fagmiljøet oppgir at på grunn av en del samkjøringer mellom fag, så vil ikke behovet for
undervisningsrom være vesentlig høyere enn i dag.
Bibliotektjenester
Det finnes et bibliotek på hvert studiested, med litteratur innenfor de fagene det
undervises i på studiestedet. Alle studenter kan låne på alle bibliotekene.
Bibliotektjenesten er organisert for å betjene de ulike fagområder. Dette omfatter kontakt
mot fagmiljøet og opplæring og veiledning av ansatte og studenter knyttet til de respektive
fagmiljø. Nordbibliotekene 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 Nords trådløse nettverk. Biblioteket på Nord Levanger har en stille lesesal, grupperom
og åpent lesesal/gruppearbeidsområde i tilknytning til biblioteket.
Biblioteket tilbyr en rekke tjenester på områdene utlån, digitale tilrettelegginger og
tilganger, registrering og tilgjengeliggjøring, veiledning og brukeropplæring.
Administrative og tekniske tjenester
Nords administrasjon ivaretar administrative tjenester på alle studiestedene. Nords
administrasjon er organisert i enhetene Studietjenesten, Intern drift og administrasjon, samt
Enhet for kommunikasjon og utviklingsstøtte. Studietjenesten har ansvar for alle studie- og
studentrelaterte oppgaver. Intern drift og administrasjon omfatter økonomi, drift og Human
Resources (personalrelatert arbeid). Kommunikasjon og utviklingsstøtte har ansvar for
informasjon, web-redaksjon og IT- tjenesten, overgripende utviklingsoppgaver, samt stabsog støttefunksjoner.
IKT-ressurser
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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 Nords hjemmeside, eller gjennom e-post eller telefon.
Ved Nord er det full dekning av trådløsnett i alle bygg. Nord benytter det nettbaserte
læringssystemet Fronter, som kommunikasjonsverktøy mellom studentene og mellom
forelesere og studenter, til å legge ut informasjon, til veiledning, til oppgaveløsning, og som
digital kommunikasjonskanal ved behov.
På alle studiesteder er det utstyr for videokonferanse. Nord har en sentral kopi-/
utskriftsordning, som for studenter innebærer at studentkortet benyttes for verifisering mot
systemet. På hvert studiested finnes multifunksjonsmaskiner for utskrift, kopiering og
skanning. Alle studenter ved Nord får automatisk tildelt en e-post adresse, som er den epostadresse som skal benyttes ved all kontakt.
Universitetets nettside Nord.no er en viktig informasjonsportal for studentene. På Nord
universitets nettsider finnes veiledning til StudentWeb, Fronter og studentpost, innlogging til
systeminnganger, studieplaner med litteraturlister, lover, reglement og forskrifter, samt
informasjon, timeplaner og eksamensplan. Studenter ved Nord 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.
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.
Nord har valgt Skype professional videokonferanseløsning, og er det
kommunikasjonsverktøyet Nord har valgt til digital kommunikasjon og nettundervisning.
Med Skype kan studentene enkelt fra sin PC eller Mac kommunisere med sine medstudenter
og Nord-ansatte via chat, lydsamtale, video og deling av skjerm og dokumenter.
Nord har tegnet lisensavtaler for programvare for studenter og ansatte som gir rett til bruk
både på skolens datamaskiner og private maskiner.
Arbeidsforhold for studentene
I Nylåna på studiestedet Levanger ligger en stor, moderne kantine som drives av
studentsamskipnaden, lesesal og bibliotek. Her ligger også servicetorget, og
studieveilederne og studentsamskipnadens veiledningstjeneste har lett tilgjengelige kontorer
i samme del av Nylåna.
Alle studiestedene har et servicetorg, som er tilgjengelig via telefon, e-post eller besøk.
Servicetorget bistår studentene med studentkort og studieavgift, salg av parkeringsbevis,
informasjon og veiledning om lånekassen, avtale med studieveileder, søknader på
enkeltemner/fag, emnepåmelding, eksamensoppmelding og trekk fra eksamen, spørsmål om
studieopphold i utlandet og andre spørsmål.
Studieveilederne bistår studentene med yrkes- og utdanningsveiledning og individuelle
utdanningsplaner.
Nord studentsamskipnad har også studentrådgiver tilgjengelig for utfordrende situasjoner
rundt trivsel, psykisk helse og lignende. Studentsamskipnaden er en viktig støttespiller for
studentene gjennom sine tilbud på studiestedet; bokhandel, studentbarnehage, kantinedrift
og veiledningstjenester, og har studentboliger i nærmiljøet.
Læringsmiljøundersøkelser
Nord gjennomfører årlige, systematiske læringsmiljøundersøkelser, sist i 2015.
Resultatene fra denne viser at Nord Trøndelag scorer generelt meget høyt på service
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blant studentene i alle deler av undersøkelsen, og at studentene i all hovedsak er godt
fornøyd med læringsmiljøet ved Nord Trøndelag. Hele 9 av 10 studenter sier de er
fornøyde med læringsmiljøet, og flere enn 8 av 10 sier de vil anbefale Nord til sine
venner.
Administrasjonen betjener alle studiesteder, og har frem til nå blitt organisert i tre seksjoner,
samt en enhet for Personal og organisasjon. De tre seksjonene er:
 Studietjenesten, som har ansvar for fag- og studiesaker, studie- og studentadministrative
saker og oppdragsadministrasjon.
 Økonomi og administrasjon, som har ansvar for regnskap, lønn/reiseregninger,
budsjett/rapportering, innkjøp, prosjektoppfølging og drift.
 Kommunikasjon, som har ansvar for bibliotek, arkiv, informasjon, opptak, sentralbord,
servicetorg, web-redaksjon og IT- tjenesten.
I forbindelse med fusjonen mellom UiN og HiNT, vil det ved opprettelsen av fakultet for
lærerutdanning, kunst og kulturfag, bli en omorganisering av administrasjonen. Denne
prosessen er fortsatt ikke helt klar. Men, innebærer at deler av de administrative tjenestene
nå vil ligge direkte inn i fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag.
§ 7-3 Fagmiljø knyttet til studiet
1. Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik
det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det
faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres.
Kommentar:
Akkrediteringssøknaden inneholder en detaljert oversikt over fagmiljøets sammensetning,
størrelse og samlede kompetanse. Søknaden inneholder oversikt over ansatte, deres
kompetanse innen forskning og undervisning, og en tabell som viser hvilke emner hver enkelt
ansatt skal undervise i. Det er lagt ved detaljert oversikt over studiets fagmiljø. Fag 2 i
lektorutdanningen skal være norsk eller matematikk. Disse fagene er i stor grad samordnet
med grunnskolelærerutdanningen.
2. Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for
studiet.
Kommentar:
Avdelingen opplyser at fagmiljøet tilknyttet lektorutdanningen inngår i en rekke nasjonale og
internasjonale nettverk. Nettverkenes navn og virkeområder gjenspeiler temaene som går
igjen i det omsøkte studiet: Inngående kunnskap om lærings- og oppvekstmiljøer,
kroppsøving og idrettsfag.
Akkrediteringssøknaden inneholder oversikt som viser noen av nettverkene/ samarbeidene
som fagpersoner ved Nord universitet deltar i, hvilke personer som er tilknyttet nettverket/
samarbeidet, samt hvordan disse nettverkene/ samarbeidene kommer de ulike emnene i
masterstudiet til gode. Publikasjonsoversikt (i vedlegg) viser mer inngående oversikt over
forskningssamarbeid.
3. Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved
institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de
sentrale delene av studiet.
For første syklus gjelder også: Minst 20 prosent av det samlede fagmiljøet må være ansatte
med førstestillingskompetanse.

14

For andre syklus gjelder også: Minst 10 prosent av det samlede fagmiljøet skal være
professorer eller dosenter, og ytterligere 40 prosent være ansatte med
førstestillingskompetanse.
Kommentar:
Utdanningsutvalget stilte følgende krav: Punkt 4: Kravet til andel førstestillingskompetanse i fag 2,
dvs matematikk og norsk, må være dokumentert og tilfredsstillende i forhold til kompetanse og
kapasitet.
Akkrediteringssøknaden inneholder opplysninger om at fagmiljøet i kroppsøving og idrettsfag dekker
kravene for andre syklus, der 14,8 % av fagmiljøet er professor eller dosent, og der samlet andel
ansatte med minimum førstekompetanse er på 72,2 % av den totale ressursen for studiet. For
fagmiljøet i kroppsøving og idrettsfag anses derfor kravene i studietilsynsforskriftens § 7-3 å være
oppfylt. Videre ble det i den opprinnelige akkrediteringssøknaden opplyst om at fagmiljøene i
matematikk og norsk, som skal bidra med fag 2 i lektorutdanningen, manglet noe ressurs med
førstekompetanse. Det manglet, samlet for grunnskolelærerutdanningen og lektorutdanningen,
totalt 312 timer ressurs med førstekompetanse i norsk og 273 timer ressurs med førstekompetanse i
matematikk.
Fagmiljøet beskriver nå, i oppfølgingen av vedtak, hvordan de imøtekommer kravet om
tilstrekkelig ressurs med førstekompetanse:
Fagmiljø matematikk: Det er gjort tiltak for å øke undervisningsressursen med førstekompetanse i
matematikk. Endringen som er gjort siden opprinnelig akkrediteringssøknad, er at Professor Harry
Silfverberg, er ansatt i en professor 2 stilling. Han er ansatt med en pedagogisk ressurs på 337,5
timer. Dette medfører at samlet ressurs med førstekompetanse, nå er hevet til totalt 2262,5 timer,
mot et kartlagt minimumsbehov på 2198 ressurstimer.
Fagmiljø norsk: Det er gjort tiltak for å øke undervisningsressursen med førstekompetanse i norsk.
Endringen som er gjort siden opprinnelig akkrediteringssøknad, er at Professor Åse Marie
Ommundsen, er ansatt i en professor 2 stilling. Hun er ansatt med en pedagogisk ressurs på 337,5
timer. Dette medfører at samlet ressurs med førstekompetanse, nå er hevet til totalt 2223,5 timer,
mot et kartlagt minimumsbehov på 2198 ressurstimer. Utover dette, leverte universitetslektor i
Norsk, Anne Kathrine Hundal, sin doktorgradsavhandling i desember 2016. Det forventes at hun skal
disputere og få opprykk til førsteamanuensis før studiestart. Videre forventes det at
universitetslektor i Norsk, Anne Berit Lyngstad, avleverer sin doktorgradsavhandling i løpet av første
kvartal 2017.
Oppsummering for fagmiljø norsk og matematikk: Det er forventning til at
førstekompetanseressursen skal stige ytterligere fremover, men det dokumenteres herved at kravet
til førstestillingskompetanse i fag 2 matematikk og norsk er oppfylt, i forhold til etterspurt
dokumentasjon om tilstrekkelig førstekompetanse.
4. Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig- og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid.
For første syklus gjelder også: Fagmiljøet skal ha dokumenterte resultater på et nivå som er
tilfredsstillende for studiets innhold og nivå.
For andre syklus gjelder også: Fagmiljøet skal ha dokumenterte resultater på høyt nivå.
Kommentar:
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I akkrediteringssøknaden opplyses det om at det ble oppnådd 65 FoU arbeid
publikasjonspoeng, produsert av fagmiljøet ved kroppsøving, idrett og friluftsliv studiested
Levanger, i perioden 2013-2015. Miljøet hadde i perioden til sammen 53 publikasjoner i
internasjonale tidsskrift. Alle publikasjonspoengtellende FoU arbeid i denne perioden,
vurderes som relevant i forhold til fagområdet kroppsøving og idrettsfag. Publikasjonslisten (i
vedlegg) gir mer utfyllende informasjon om forskningspublikasjoner siste 5 år. Fagmiljøet har
sterk tradisjon med å integrere studier og forskning, gjennom dagens faglærerutdanningen i
kroppsøving og idrettsfag som nå vil erstattes med lektorutdanning. Et høyt antall
bacheloroppgaver har senere blitt bearbeidet og publisert i internasjonale tidsskrift, i
samarbeid mellom student og veileder. Det samme er tilfelle når det gjelder
mastergradsutdanningen i kroppsøving og idrettsfag, hvor det årlig blir publisert vitenskapelige
artikler, i samarbeid mellom student og veileder, med utgangspunkt i mastergradsoppgaver.
Avdelingen opplyser at fagmiljøet i kroppsøving og idrettsfag oppfyller NOKUTs føring om å
være hovedarbeidsgiver for alle ansatte som skal benyttes i studiet, og at samtlige av
lærekreftene som er tenkt brukt i studiet har professor-, dosent-, eller førstekompetanse.
5. For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha hensiktsmessig
erfaring fra praksisfeltet.
Kommentar:
I akkrediteringssøknaden er det grundig redegjort for erfaringen som interne
praksisveiledere har, og for det samarbeidet som fagmiljøet i kroppsøving og idrettsfag
har hatt med praksisfeltet i utdanning på hovedfagsnivå siden 1978. Avdelingen skriver
at det gode samarbeidet vil videreføres og videreutvikles i lektorutdanningen.
Avdelingen beskriver følgende i akkrediteringssøknaden:
Praksis i grunnskole (trinn 8-10), samt videregående skole (11-13) er svært sentralt i
dette studiet. Det har vært utdannelse på hovedfagsnivå, innen kroppsøving siden 1978.
Det er utdannet en høy mengde kandidater, som arbeider som lektorer innen
kroppsøving og idrettsfag i regionen. Fagmiljøet har et svært godt samarbeid med
grunnskoler og videregående skoler, spesielt opp mot dagens faglærerutdanning i
kroppsøving. Dette gode samarbeidet vil videreføres i lektorutdanningen. Men,
det må også utvikles. I henhold til Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning, skal
praksisopplæringen foregå ved sertifiserte praksisskoler. Nord universitet gjennomfører
sertifiseringen, sertifiseringen gjennomføres av en sertifiseringskomite, bestående av tre
ansatte ved Nord universitet, med minimum førstekompetanse innenfor relevant
fagområde. Praksiskoordinator ved Nord universitet, er ansvarlig for at sertifiseringen
gjennomføres som avtalt. Alle praksisskoler sertifiseres for ett år av gangen. I henhold til
Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning, sertifiseres praksisskoler i henhold til:
personalets kompetanse ved praksisskole, arenaer for forsknings- og utviklingsarbeid ved
praksisskolen, og praksisskolens samfunnsorientering.
Ressurspersoner til praksis, fra fagmiljøet ved kroppsøving, idrett og friluftsliv ved Nord
universitet vil være Tor Egil Bagøien, Knut Skjesol, Ivar Moa og Idar Lyngstad. Fra
fagmiljøet i matematikk vil Kyrre Johannesen være ressursperson til praksis, og fra
fagmiljøet i norsk vil Snorre Johansen være ressursperson til praksis. Alle disse har lang
erfaring som praksisveiledere. Videre vil sertifisering og samarbeid med skoler, sikre
eksterne praksislærere med hensiktsmessig erfaring og kompetanse. Nord universitet
(tidligere HiNT) har gjennom mange år, vært aktive i å rekruttere praksislærere inn i
universitetets praksisveilederutdanningsprogram. Videre vil det innhentes
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ressurspersoner til praksis fra fagmiljøet innen matematikk og norsk. Disse miljøene, har
også lang erfaring og kompetanse innen praksis, gjennom at fagmiljøene har hatt praksis
innen grunnskolelærerutdanningen i en årrekke.
Hva gjelder prosessen med utvelgelse av praksislærere, samt kompetansen hos
praksislærerne er det lagt inn følgende krav i rammeavtalene:
Skoleeier forplikter seg til å stille kvalifisert personale til rådighet og sikrer
kontinuitet blant praksislærerne. Utvelgelsen av hvilke lærere som skal ha funksjon
som praksislærer foretas av rektor, etter intern utlysning. Nord kan kontaktes om
nødvendig.
Nord stiller krav om at alle praksislærere må ha gjennomført, eller må forplikte seg
til å gjennomføre, videreutdanning for å øke sin veiledningskompetanse
tilsvarende 15 studiepoeng. Praksislærere som ikke har veilederutdanning må
gjennomføre veilederutdanning innen 2 år etter at kontraktene med skolene er
signert. Det skal utarbeides en plan for kompetanseheving som vil være et vedlegg
til denne avtalen.
Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag har som mål at alle praksislærere skal ha
gjennomført en videreutdanning som vil gi de mentor- og/eller veilederkompetanse innen
utgangen av 2019. Som det kommer frem av utdraget fra rammeavtalene skal det utarbeides
en plan for kompetanseheving for praksislærerne.
Nord universitet ønsker på sikt å etablere universitetsskoler. Dette krever høy
kompetanse blant praksislærerne samt styrket samarbeid mellom lærerutdannere og
lærere i skolen omkring undervisning og forskningsaktivitet. For å nærmere seg dette
målet har fakultetet lagt til rette for at lærere i skolen kan få mulighet til å ta
videreutdanning, samt at det under praksisstudiet foregår tett dialog og samarbeid
mellom fakultetet og skolene.
På bakgrunn av dette tar fakultetet sikte på at studentene for den nye lektorutdanning for
kroppsøving og idrettsfag vil få praksislærere og praksisveiledere med nødvendig erfaring
og kompetanse.
Tidligere avdeling for lærerutdanning hadde som mål at alle praksislærerne skal ha
gjennomført veileder- og mentorutdanning, del 1, (15 studiepoeng) innen 2016, og det
kan dokumenteres at 49 av 80 eksterne praksislærere tilknyttet den gamle
grunnskolelærerutdanningen ved HiNT, har veiledningskompetanse på 15 studiepoeng
eller mer (ønskes dokumentasjon kan dette fremlegges etter juridisk avklaring grunnet
dokumentasjonens personlige innhold). Flere lærere har gjennomført en modul 2 også,
og det er fra høsten 2017 planlagt oppstart av en modul 3.
Bodø og Mo i Rana har tilbudt studiet Veilederutdanning for praksislærere og mentorer modul 1 i en årrekke. Studiet legger vekt på å utdanne veiledere som kan tilby systematisk og
kvalifisert veiledning og som bidrar i studentene og nyutdannede læreres sin
profesjonsutvikling i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Flere av
praksislærerne har gjennomført studiet.
På samme måte som før, og i henhold til kravene studietilsynsforskriften har satt for
praksislærere, tar FLU sikte på at masterstudentene vil få praksislærere som har gjennomført
denne veileder- og mentorutdanningen, både del 1, 2 og etter hvert del 3 (30 studiepoeng),
men også Veilederutdanning for praksislærere og mentorer (15 stp) som Bodø og Mo i Rana
har tilbudt.
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Oppsummering
Fagmiljøet har gjort et stort arbeid for å utvikle studiet Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.
Akkrediteringssøknaden er oversiktlig bygd opp i henhold til kravene i studietilsynsforskriften.
Søknaden og ettersendt dokumentasjon gir en grundig redegjørelse og begrunnelse for hvordan
kravene i forskriften oppfylles.
Sentralt utdanningsutvalg påpekte i vedtak fra møte 1. desember 2016 enkelte mangler. Dette
vurderes å være oppfylt på en god måte. Det er sendt inn signerte rammeavtaler for praksis med
både kommuner og fylkeskommuner. Fagmiljøet har sendt inn mange signerte praksisavtaler med
skoler, og opplyser om at de fortløpende vil distribuere signerte praksisavtaler til utdanningsutvalget.
Det vurderes som at fagmiljøet er på god vei mot å oppnå tilstrekkelig kapasitet når det gjelder
praksisplasser for studentene.
Det dokumenteres at kravet til førstestillingskompetanse er oppfylt. Læringsutbyttebeskrivelsen for
studieprogrammet er nå spesifisert og knyttet opp mot fagområdene i lektorutdanning for
kroppsøving og idrettsfag. Det opplyses om at opptaksmålet er opptak av 20 studenter pr år, og det
beskrives en rekke tiltak som blir gjort for å skape et godt læringsmiljø for studentene. Kravet i
utdanningsutvalgets vedtak vurderes som oppfylt.
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Oppfølgning av vedtak vedrørende akkreditering av lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag
(sak 62/16) behandlet av sentralt utdanningsutvalg 01.12.2016
Følgende vedtak ble gjort av utdanningsutvalget vedrørende akkrediteringssøknad om opprettelse av
lektorutdanning i kroppsøving:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon
for Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag under forutsetning av at punkt 2, 4, 5 og 6
innfris innen 15. januar 2017.
2. Resterende rammeavtaler med aktuelle kommuner om praksisopplæring og tilstrekkelig
antall praksisavtaler med praksisskoler må inngås. Samtidig må også oversikt over eksterne
praksisveiledere og deres kompetanse dokumenteres tilfredsstillende.
3. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen 30. juni
2017.
4. Kravet til andel førstestillingskompetanse i fag 2, dvs matematikk og norsk, må være
dokumentert og tilfredsstillende i forhold til kompetanse og kapasitet.
5. Læringsutbyttebeskrivelsen for studieprogrammet må spesifiseres og knyttes til
studieprogrammets egenart.
6. Det må redegjøres nærmere for opptaksmål for studieprogrammene, herunder nedre grense
for opptak og hvordan godt læringsmiljøet skal sikres for studentene.
Status vedrørende punkt 2, 4, 5 og 6 pr 15. januar 2017
Punkt 2. Resterende rammeavtaler med aktuelle kommuner om praksisopplæring og tilstrekkelig
antall praksisavtaler med praksisskoler må inngås. Samtidig må også oversikt over eksterne
praksisveiledere og deres kompetanse dokumenteres tilfredsstillende.

RAMMEAVTALER PRAKSIS KOMMUNER 2017/18
– Lektorutdanning kroppsøving og idrettsfag Levanger
KOMMUNE
Levanger
Verdal
Steinkjer
Inderøy
Stjørdal
Namsos

STATUS
OK
OK
OK
OK
OK
OK

KOMMENTAR

RAMMEAVTALER PRAKSIS FYLKESKOMMUNER 2017/18
– Lektorutdanning kroppsøving og idrettsfag Levanger
FYLKESKOMMUNE
Nord Trøndelag
Sør Trøndelag
Trøndelag

STATUS
OK
OK
OK

KOMMENTAR
Erstattes av Trøndelag 01.01.18
Erstattes av Trøndelag 01.01.18
Starter 01.01.18, er signert som del av avtalen
med Nord Trøndelag fylkeskommune

PRAKSISAVTALER SKOLER 2017/18 – LEKTORUTDANNING - LEVANGER
SKOLE
Egge ungdomsskole
Inderøy u-skole
Levanger u-skole

Kommune
Steinkjer
Inderøy
Levanger

Skogn BU-skole
Verdalsøra ungdomsskole
Vuku OS
Åsen BU-skole
Steinkjer ungdomsskole
Halsen ungdomsskole

Levanger
Verdal
Verdal
Levanger
Steinkjer
Stjørdal

Stokkan ungdomsskole

Stjørdal

Grong videregående skole

Nord Trøndelag
fylkeskommune
Nord Trøndelag
fylkeskommune
Nord Trøndelag
fylkeskommune
Nord Trøndelag
fylkeskommune
Nord Trøndelag
fylkeskommune

Olav Duun videregående
skole
Verdal videregående skole
Levanger videregående
skole
Stjørdal videregående
skole

Steinkjer videregående
skole
Malvik videregående skole
Strinda videregående skole
Inderøy videregående
skole

Nord Trøndelag
fylkeskommune
Sør Trøndelag
fylkeskommune
Sør Trøndelag
fylkeskommune
Nord Trøndelag
fylkeskommune

STATUS
OK
OK

KOMMENTAR

Ikke mottatt, men historisk godt
samarbeid vedrørende praksis
Ikke mottatt, uavklart
OK
OK
OK
OK
Ikke mottatt, men historisk godt
samarbeid vedrørende praksis
Ikke mottatt, men historisk godt
samarbeid vedrørende praksis
OK
OK
OK
Muntlig enighet, venter på signert
avtale
Ikke hatt noen avtale her tidligere,
avventer til fagseksjonene ved
skolen har fått behandlet saken i
møte
Muntlig enighet, venter på signert
avtale
Ikke mottatt, men historisk godt
samarbeid vedrørende praksis
Ikke mottatt, men historisk godt
samarbeid vedrørende praksis
Muntlig enighet, venter på signert
avtale

Kommentar til avtaler. Gjennom faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag, har Nord
universitet, hatt avtaler med Egge ungdomsskole, Levanger ungdomsskole, Halsen ungdomsskole,
Inderøy ungdomsskole, Steinkjer ungdomsskole, Stokkan ungdomsskole, Verdalsøra ungdomsskole,
Malvik videregående skole, Meråker videregående skole, Olav Duun videregående skole, Steinkjer
videregående skole, Strinda videregående skole og Verdal videregående skole. Det er naturlig å skrive
nye avtaler med alle disse, samt at Skogn barne og ungdomsskole, Vuku oppvekstsenter, Åsen barne
og ungdomsskole, Grong videregående skole, Levanger videregående skole og Inderøy videregående
skole tas med i tillegg. For å sikre tilstrekkelig antall praksisplasser, frem i tid når alle studieår er fylt
opp med studenter.

Dessverre foreligger ikke signert avtale med alle praksisskoler enda. En del forklaring til dette, er at
praksisavtalene ble felleskoordinert mellom GLU, kroppsøving, PPU og musikk. Endelig enighet om
felles praksisavtale, ble først gjort 06. januar 2017, så tiden har vært noe knapp. Praksisavtaler som
fortsatt ikke er mottatt, vil fortløpende videre distribueres til utdanningsutvalget forut for
vedtaksmøte. Signerte avtaler vedlegges i vedlegg X

Punkt 4. Kravet til andel førstestillingskompetanse i fag 2, dvs matematikk og norsk, må være
dokumentert og tilfredsstillende i forhold til kompetanse og kapasitet.
Fagmiljø Matematikk:
I den opprinnelige akkrediteringssøknaden – vedlegg 8 studiets fagmiljø, ble følge oppsummering
vedrørende til total andel kompetanse og kapasitet, i forhold til fag 2 matematikk gjort:
«Pr i dag er samlet behov for førstekompetanse til gjennomføring av GLU master og Lektorutdanning
innen matematikk 2198 ressurstimer. Pr i dag har Nord tilgjengelig ressurs på 1925 timer, det
mangler totalt 273 timer ressurs med førstekompetanse innen matematikk.
Nord universitet, har imidlertid rikelig med undervisningsressurs på universitetslektornivå.»

Det har vært viktig å møte kravet om tilstrekkelig ressurs med førstekompetanse, i forhold til å sikre
kvaliteten på undervisningen i fag 2 matematikk. Så det er gjort tiltak for å øke
undervisningsressursen med førstekompetanse i matematikk. Endringen som er gjort siden
opprinnelig akkrediteringssøknad, er at Professor Harry Silfverberg, er ansatt i en professor 2 stilling.
Han er ansatt med en pedagogisk ressurs på 337,5 timer. Dette medfører at samlet ressurs med
førstekompetanse, nå er hevet til totalt 2262,5 timer. Mot et kartlagt minimumsbehov på 2198
ressurstimer.

Fagmiljø Norsk:
I den opprinnelige akkrediteringssøknaden – vedlegg 8 studiets fagmiljø, ble følge oppsummering
vedrørende til total andel kompetanse og kapasitet, i forhold til fag 2 matematikk gjort:
«Pr i dag er samlet behov for førstekompetanse til gjennomføring av GLU master og Lektorutdanning
innen norsk 2198 ressurstimer. Pr i dag har Nord tilgjengelig ressurs på 1886 timer, det mangler totalt
312 timer ressurs med førstekompetanse innen matematikk.
Nord universitet, har imidlertid rikelig med undervisningsressurs på universitetslektornivå.»

Det har vært viktig å møte kravet om tilstrekkelig ressurs med førstekompetanse, i forhold til å sikre
kvaliteten på undervisningen i fag 2 norsk. Så det er gjort tiltak for å øke undervisningsressursen med
førstekompetanse i matematikk. Endringen som er gjort siden opprinnelig akkrediteringssøknad, er
at Professor Åse Marie Ommundsen, er ansatt i en professor 2 stilling. Han er ansatt med en
pedagogisk ressurs på 337,5 timer. Dette medfører at samlet ressurs med førstekompetanse, nå er
hevet til totalt 2223,5 timer. Mot et kartlagt minimumsbehov på 2198 ressurstimer. Utover dette,
leverte universitetslektor i Norsk, Anne Katrine Hundal, sin doktorgradsavhandling i desember 2016.

Det forventes at hun skal disputere og få opprykk til førsteamanuensis før studiestart. Videre
forventes det at universitetslektor i Norsk, Anne Berit Lyngstad, avleverer sin doktorgradsavhandling
i løpet av første kvartal 2017.

Oppsummering for fagmiljø Norsk og matematikk. Det er forventning til at
førstekompetanseressursen skal stige ytterligere fremover, men dokumenteres herved at kravet til
førstestillingskompetanse i fag 2 matematikk og norsk er oppfylt, i forhold til etterspurt
dokumentasjon om tilstrekkelig førstekompetanse.

Punkt 5. Læringsutbyttebeskrivelsen for studieprogrammet må spesifiseres og knyttes til
studieprogrammets egenart.
§2 i forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13, spesifiserer læringsutbytter for
lektorutdanninger.
Utdanningsutvalget har bedt om at disse læringsutbyttene må spesifiseres og knyttes til
studieprogrammets egenart. Fagmiljøet har på bakgrunn av vedtaket fra utdanningsutvalget, gjort en
ny gjennomgang av læringsutbytter. Samt sett på beskrevne læringsutbytter på tilsvarende
lektorutdanning ved NTNU. Det ses at NTNU i liten grad avviker fra ordteksten i forskriften.
Fagmiljøet har etter beste evne, forsøkt å etterkomme vedtaket fra utdanningsutvalget, uten å
avvike fra styrende forskrift. Følgende læringsutbytter er nå blitt knyttet opp mot studieprogrammet
i lektorutdanning for kroppsøving og idrettsfag:
Kunnskap
Kandidaten
Har avansert kunnskap innenfor kroppsøving og idrettsfag og spesialisert innsikt i matematikk eller
norsk
Har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og –metoder i faglige,
pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål
Har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og
forskningsfag og bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
Har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur innen kroppsøving og idrettsfag, samt
matematikk eller norsk, og gjeldende lov- og planverk, og kan anvende denne på nye områder som er
relevant for profesjonsutøvelsen
Har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle
kontekster
Har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og
internasjonalt perspektiv
Ferdigheter
Kandidaten
Kan orientere seg i aktuell faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og
eksisterende teorier
Kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige
resonnementer
Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt i kroppsøving og
idrettsfag under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
Kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med
grunnleggende ferdigheter og planlegge og lede undervisning på ulike, som fører til gode faglige og
sosiale læringsprosesser

-

-

Kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra
forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende
læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
Kan benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i deres
digitale hverdag
Kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi
læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen
faglige utvikling

Generelle ferdigheter
Kandidaten
Kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig
utviklingsarbeid innen kroppsøving og idrettsfag, samt innen matematikk eller norsk, og legge til rette
for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv kan involveres i opplæringen
Kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig
avansert nivå
Kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske,
forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger
Kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og
skolens faglige og organisatoriske utvikling
Kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for
skoleverket

Punkt 6. Det må redegjøres nærmere for opptaksmål for studieprogrammene, herunder nedre
grense for opptak og hvordan godt læringsmiljøet skal sikres for studentene.
Opptaksmålet er opptak av 20 studenter, pr år for lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag.
Nedre grense for opptak er 20 studenter pr år for lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag.
Nord universitet (tidligere HiNT), har gjennomført studier innen kroppsøving og idrettsfag i en
årrekke. Evalueringer og studiebarometer, viser at studentene historisk har uttrykt høy tilfredshet
med studiene. Noen av nøkkelfaktorene for å sikre godt læringsmiljø, som vil gjennomføres i
lektorutdanningen for kroppsøving og idrettsfag, vil være.
-

-

Tett kontakt mellom undervisere og studenter. Det påpekes for studenter at de er
velkommen til å ta direkte kontakt med undervisere ved spørsmål.
Studentene kan forholde seg direkte til en studiekoordinator (studieprogramansvarlig)
Studentene informeres om at de kan ta kontakt med faggruppeleder (tidligere studieleder),
ved behov.
Studentene informeres om studieveileder som de kan benytte ved behov
Studentene informeres om studierådgiver (sosionom) som kan benyttes ved behov.
Studiestedet har et velorganisert program for nye studenter, med god bredde og omfang av
sosiale aktiviteter, med særlig fokus på oppstartsfasen. Fadderordning, med bruk av
studenter fra samme studieprogram er et element i dette.
Undervisningen organiseres i klasserom, noe som erfaringsmessig gir god involvering av
studenter i undervisningssituasjon.
Høy involvering av studenter i undervisningssammenheng, organisering i studentgrupper og
lignende, er bidragsgivende for godt læringsmiljø.

-

-

-

-

Lektorutdanningen, vil ha en god kombinasjon av praktisk og teoretisk undervisning. Noe
som bidrar til god variasjon i undervisningshverdagen, noe som kan være et positivt bidrag
med tanke på læringsmiljøet.
Studentene ved lektorutdanningen, vil ha samkjøring med andre studieprogram, spesielt GLU
5-10. Det kan være positivt for læringsmiljøet, at studentene får mulighet til å jobbe sammen
med studenter fra andre studieprogram.
Alle kull ved lektorutdanningen, vil ha valgte studenttillitsvalgte, som vil bidra til involvering i
forhold til studentdemokratiske prosesser. Faggruppeleder og studieprogramansvarlig, vil ha
regelmessige samtaler med studenttillitsvalgte, i forhold til å bidra til kvalitetskontrollere og i
høyest mulig grad bidra til optimalt læringsmiljø for studentene.
Viser også til kapitel 2.5, 2.6, 2.9, 2.10 og 2.11 i hoveddokumentet vedrørende faktorer som
vil kunne være positive i forhold til å sikre optimalt læringsmiljø for studentene.

Levanger 15.01.2017

Vegar Sellæg Brenne
Faggruppeleder kroppsøving, idrett og friluftsliv
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Education

· 1999 Ph.D. (Educational Sciences, mathematics education), University of
Tampere. Doctoral thesis: “Peruskoulun yläasteen oppilaan geometrinen
käsitetieto” [The conceptual geometric knowledge of pupils in the upper level
of the comprehensive school], eximia cum laude approbatur .
· 1978 : Pedagogical studies and teacher qualification (mathematics, physics and chemistry) at the Department of Teacher Education, University of
Turku, teaching skill: very good .
· 1976 : Master of Science, University of Helsinki, Major subject: Mathematics, Master’s thesis: “Poincarén gruppoidi ja van Kampenin lause”
magna cum laude approbatur .
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2.1

Scientific activity
Previous professor-posts

· Professor of Education (especially mathematics education), School of Education, University of Tampere 1.8.2011-31.7.2012
· Professor of Education (teacher education), Department of Teacher Education, University of Tampere 1.8.2002-31.7.2004
· Professor of Education (research of learning and teacher education), Department of Teacher Education, University of Tampere 1.8.2001-31.7.2002
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Academic honors

· The Best Dissertation Award at the University of Tampere, 1999.

2.3

Recent administrational positions at the scientific societies:

· President of the Finnish Association of Mathematics and Science Education
Research (FAMSER) 2010-.
· Board Member of the Nordic Society for Research in Mathematics Education. NoRME, 2014-2017 .
· Member of the Int. Programme Committee and the Chair of the Local
Programme Committee of the 7th Conference of the Nordic Mathematics
Education Research, NORMA14, Turku 2014, June 3-6.

2.4

Supervision of doctoral theses, pre-inspector and opponent of doctoral theses

· Supervisor of doctoral students at the University of Turku: M.Sc. Marika
Toivola,
Lis.Sc. Anu Tuominen,
M.Sc. Sirje Pihlap,
RN, MNSc. Anne Virmajoki
· Supervisor of doctoral students at the Tecnical University of Tampere:
M.Techn. Elina Viro
·Supervisor of the published doctoral theses:
Ph.D. Jorma Joutsenlahti 2005
Ph.D. Päivi Portaankorva-Koivisto 2010, University of Tampere.
· Opponent of the doctoral dissertations:
· Opponent in the public defence of Marjut Sulkakoski’s doctoral dissertation
(mathematics education), University of Oulu, 2016.
· Custodian in the public defence of the Päivi Portaankorva-Koivisto’s doctoral dissertation (mathematics education), University of Tampere in 16.10.2010.
· Opponent in the public defence of Liisa Näveri’s doctoral dissertation (mathematics education), University of Helsinki, 2009.
· Opponent in the public defence of Pasi Eskelinen’s doctoral dissertation
(mathematics education), University of Joensuu in 15.10.2005.
· Preinspector of the doctoral dissertations:
Sirkku Korkatti (mathematics education), University of Oulu, 2015;
Lasse Eronen (mathematics education), University of Eastern Finland, 2014;
Anni Loukomies (science education), University of Helsinki, 2013;
Pasi Eskelinen (mathematics education), University of Joensuu, 2004 and
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Jukka Törnroos (mathematics), University of Jyväskylä, 2004; Jaakko Joki
(didactical mathematics), University of Joensuu, 2002.
· Member in the evaluation committee of the the public defence of PerEskild Persson’s doctoral dissertation (mathematic education), Luleå Technical University, Sweden 2010
In Turku, 20. syyskuuta 2016

————————————–
Harry Silfverberg

C u r r i c u l u m
Åse Marie Ommundsen
Professor
Født 20.02.72, 44 år
Gift, to barn (født 2000 og 2008)

Utdanning
PhD Nordisk litteratur
Hovedfag i nordisk språk og litteratur
Praktisk-pedagogisk utdanning
Kristendom mellomfag
Kristendomskunnskap med livssynsorientering
Nordisk mellomfag
Nordisk grunnfag
Engelsk grunnfag
Examen Philosophicum
Sosiallinja, Jeløy folkehøgskole
Examen Artium, Valler videregående skole

v i t a e
Hvalstadveien 32
1395 Hvalstad
Mob: 47614726
Twitter: @seMarieOmmundse
asemarie.ommundsen@hioa.no

vekttall
40
20
10
20
10
20
20
10

Arbeidserfaring
HiOA, professor i nordisk litteratur i lærerutdanningen (LUI)
HiO/ HiOA førsteamanuensis i norsk ved LUI
Universitetet i Oslo, gjennomføringsstipendiat
UiO, undervisning i Nordisk litteratur 1800-2000 (Nor 1300)
Universitetet i Oslo, doktorgradsstipendiat
Universitetet i Oslo, undervisning i Barne- og ungdomslitteratur
Lektor med opprykk ved Stovner videregående skole
Barne- og ungdomsarbeider i Markus menighet
Ungdomsarbeider i Lund menighet

Undervisningserfaring
Høgskolen i Oslo og Akershus:
PhD-undervisning
Master i norsk/norskdidaktikk
Videreutdanningskurs for lærere KFK Norsk 2 1-7
Master i lesing og skriving
Norsk fordypning i grunnskolelærerutdanningen (GLU) 1-7
(ny lærerutdanning)
Norsk fordypning for barnetrinnet: Levende litteraturhistorier

år
2010
96/98
95/96
95
94/95
94
93/94
92/93
91
91/92
91

år
1511-15
10/11
10
01-10
98, 04, 08
98-01
96-98
94-96

år
111616151412-15

1

(gammel allmenlærerutdanning)
Norsk fordypning i grunnskolelærerutdanningen 5-10
Norsk fordypning i allmennlærerutdanningen (ALU-gammel lærerutdanning)
Norsk fordypning for ungdomstrinnet (nettstudie og vanlig klasse)
Videreutdanningskurs for lærere, KFK Lesing 1, Lesing 2
ILN, UiO: vikar på Sammensatte tekster (Nor 2312)
ILN: Nordisk, særlig norsk litteratur 1800-2000 (Nor 1300)
ILN, UiO: Barne- og ungdomslitteratur (Nor 1302), Barne- og
ungdomslitteratur påbygging (Nor 2310/4310)
INL ved UiO: Semesteremnet i Barne- og ungdomslitteratur
Stovner videregående skole: Norsk, engelsk og religion på
allmennfag og yrkesfag, 1., 2., 3. klasse

11-12
11-12
11
11
1113
10

Fagplanutvikling
Medlem i mastergruppa som utvikler ny fagplan for master i norsk/
norskdidaktikk
Utviklet nytt emne/ny fagplan på Kompetanse for kvalitet, videreutdanning
for lærere i Norsk 2
Utviklet fordypningsemne for ny lærerutanning (GLU), første fagplan
og pensumliste i Norsk 2 GLU 1-7
Utviklet første pensumliste på nytt fordypningsemne Emne 4 Glu 5-10

år

Veileder, eksaminator, sensor
HiOA: KFK Norsk 2 1-7, KFK Lesing 1b: Veileder på FOU-arbeid
HiOA: Veileder på Marit Viks PhD-prosjekt Utvikling av tekstforståelse i
barnehagen: En studie av barnehagebarns leseerfaringer og tekstforståelse
i møte med bildebøker.
HiOA: Veileder på bacheloroppgaver, masteroppgaver på master i norsk/
norskdidaktikk og master i Lesing og skriving.
Den gamle allmenlæreutdanningen: Norsk 3. klasse, Norsk fordypning
for ungdomstrinnet, Norsk fordypning for ungdomstrinnet nett,
Norsk fordypning for barnetrinnet: Levende litteraturhistorier
KFK - Videreutdanningskurs for lærere: Lesing 1 og Lesing 2
Ny grunnskolelærerutdanning (GLU):, Emne 4 Glu 5-10,
Norsk fordypning 1-7 (Norsk 2 Glu 1-7)
HiHM: Sensur av masteroppgaver
ILN: Sensur av masteroppgaver
HiB: Sensur på master i Barne- og ungdomslitteratur: masteroppgaver og
prøveforelesninger
INL/ILN: Sensor og eksaminator på semesteremne, hovedfag,1302, 2310, 4310

år
16-

Ledererfaring, verv, frivillig arbeid, arrangør, administrativt arbeid
Komité/mentor for søknad om opprykk til professor/dosent ved HSN
Sakkyndig i kommisjonen for tilsetting i stillingen som førsteamanuensis i

år
16

04, 08
98
98-00

15-16
14-15
12
11

141211-12
1111-12
12-15
14,16
14,15
13
98, 04, 08

2

norsk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge
Speiderleder Holmen KFUK/KFUM
Medlem av ‘mastergruppa’ på norskseksjonen HiOA
Arrangør av to seminarer om litteratur, språk og samtale ved HiOA
Byggherre og budsjettansvarlig
Arrangør av Norskseksjonens (LUI, HiOA) seminar på Refsnes
Medlem i Norsk barnebokinstitutts faggruppe
Medlem i Holmen menighetsråd
Byggherre og budsjettansvarlig
Instituttstyret ved INL, UiO (åremålstilsattes representant)
Leder av Barne- og ungdomsrådet i Markus menighet
Leder av Kristiansand Kristelige Studentforbund
Journalist i Sørvisa, studentavisa i Kristiansand
Studentrepresentant i instituttstyret for engelsk
Leder av studentutvalget, Agder distriktshøgskole (ADH)
Medlem av Høgskoletinget, ADH
Medlem av styret for Humanistisk avdeling
Leder av aksjon mot fusjonen på høgskolesenteret i Agder

16
161414-15
13
11
06-08
06-10
03-04
03-05
96-98
94-96
93/94
92/93
93
92/93
92/93
92

Juryarbeid
Medlem i juryen for Kari Skjønsbergs pris til fremme av
forskning om barne- og ungdomslitteratur
Medlem i juryen for åpen klasse, Brageprisen
Medlem i Formidlingspriskomiteen ILN
Medlem i Brageprisjuryen, barne- og ungdomslitteratur

år
1412
06
01-03

Forskningsledelse og forskningssamarbeid
Medlem i scientific committee for The child and the book 2017: Interdisciplinary
links between children’s literature and the arts. Valencia 30.03.-01.04. 2017.
16-17
Medlem i Advisory Board for konferansen Children’s literature and play,
Wroclaw 19.-21.6.2016
15-16
Medlem i forskergruppen Aesthetics and children with special needs – an
interdisciplinary approach
15Leder av forskningsprosjektet «What Difference does the Picturebook make?» 14Medlem i konferansens faglige referansegruppe (‘Scientific Committee’)
The child and the book 2015: Children’s Literature – Fractures and
Disruptions University of Aveiro (26.-28. mars 2015)
14Deltaker i forskningsprosjektet Nordic childhoods
14-16
Deltaker i forskningsprosjketet Children’s rule
14-16
Medlem i styringsgruppen (Steering committee) for konferansen Aesthetics
and Children with Special Needs (15. april 2015)
14Leder og arrangør av seminaret Muntlig språk, skriftlig språk,
tekstkompetanse og litteratur for barn
14
Medlem i forskningsfelleskapet TEKST
13Deltaker i forskergruppen Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert
tekstunivers
12-14
Leder av forskergruppen Barnespråk og barnelitteratur
13-
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Arrangør av to seminarer i Barnespråk og barnelitteratur
Medlem av forskergruppa Ibsen and Childhood
Deltaker i forskergruppen Barnelitteraturens kunstneriske verdi
Medlem i ledergruppa for Barndom, identitet og fortelling
Styremedlem i The Child and the Book
Leder for og arrangør av konferansen The Child and the Book
Norges representant i styret for Norchilnet
(Nordic Network for Children’s Literature Research)
Medlem i International Research Society for Children’s Literature Research
Deltaker i forskningsgruppa Etableringen av den norske barndommen

14-15
1210-12
121111
06199796-98

Vitenskapelig redaksjonell virksomhet
Medlem i redaksjonsrådet for Barnelitterært forskningsstidsskrift/Nordic
Journal of ChildLit Aesthetics (BLFT)
14Redaktør for antologi Danne og utdanne: Litteratur, språk og samtale (sammen med
Nina Gram Garmann)
14-16
Hovedredaktør for Modernitet, barndom, historie. Festskrift for Harald
Bache-Wiig (sammen med Per Thomas Andersen og Liv Bliksrud)
14-16
Referee for Barnboken
14Redaktør for Looking Out and Looking In: National Identity in
Picturebooks of the New Millenium Novus forlag (2013)
13

Priser
2013: Tildelt Kari Skjønsbergs pris til fremme av forskning om barne- og ungdomslitteratur.
Keynotespeaker på internasjonale konferanser
The Child, Literature and the Joys of Reading (The Children’s Book Council of Iran’s
biannual conference) in Teheran, Iran 26.-27.10.2016 Keynote: “Norwegian Picturbooks and
the Joy of Reading”.
The child and the book 2015: Children’s Literature – Fractures and Disruptions
Keynote: “Challenging and controversial crossover picturebooks: fracture, disruption and a
question of audience”. University of Aveiro (26.-28. March 2015)
The child and the book 2014: Time, Place and Memory in Children’s Literature.
Keynote: “Norwegian children’s literature in the aftermath of 22nd July: Collective memory
and trauma relief”. University of Athens (10.-12. April 2014)

Ekstern finansiering og prosjektakkvisisjon
1996-1998 Synet på barn i kristne barneblader i perioden 1875-1910 (senere kalt
Djevelfrø og englebarn-prosjektet). Finansieringskilde NFR, programmet Barn, ungdom og
familie. Delprosjektet under prosjektet Etableringen av den norske barndommen (1996-1998),
ledet av Harald Bache-Wiig. Jeg ledet og gjennomførte selv prosjektet på normert tid.
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Prosjektet var et av fire delprosjekt. Formalisert forskningsadministrativ erfaring:
Søknadsskriving, prosjektstyring, deltakelse i prosjektgruppe.
1998-1999 Når grensene mellom barne- og voksenlitteraturen viskes ut. Forprosjekt.
Finansieringskilde: Forprosjekt-midler fra NFR Velferdsprogrammet. Jeg ledet og
gjennomførte prosjektet selv. Formalisert forskningsadministrativ erfaring: Søknadsskriving,
prosjektstyring, rapportering.
2001-2010 Doktorgradsstipendiat på prosjektet Når grensene mellom barne- og
voksenlitteraturen viskes ut. Finansieringskilde: NFR Velferdsprogrammet og HF, UiO. Min
rolle i prosjektet var som eneste deltaker å lede og gjennomføre prosjektet, noe jeg gjorde på
kortere enn normert tid (jeg leverte ca et halvt år før tiden pga ny jobb. På grunn av
invalidiserende bekkenløsning etter fødsel i 2000, jobbet jeg i redusert stilling helt frem til ny
fødselspermisjon i 2008, dermed trakk prosjektperioden ut, men altså ikke over tiden. I tillegg
stilte jeg opp som timelærer/vikar i to perioder (2004, 2008 pga instituttets behov).
Formalisert forskningsadministrativ erfaring: Søknadsskriving, prosjektstyring, rapportering.
Instituttet hadde budsjett og økonomiansvaret.
2010-2011 Arrangerte internasjonal konferanse, The Child and the Book. Konferansen,
gikk av stabelen i Oslo i april 2011. Budsjett: 570 000. Finansieringskilde: NFR, Fritt Ord og
Norsk barnebokinstitutt. ILN finansierte lokaler, prosjektleder (meg) og administrasjon. Å
arrangere konferansen var en av arbeidsoppgavene jeg hadde som gjennomføringsstipendiat
ved ILN høsten 2010. Formalisert forskningsadministrativ erfaring: Søknadsskriving,
budsjettering (i samarbeid med instituttet), sikring av finansiering, prosjektstyring, praktisk
gjennomføring og rapportering.
2012-2016 Traumebearbeiding i tekster for barn og unge etter 22. juli. Individuelt
forskningsprosjekt med meg selv som eneste deltaker. Formalisert forskningsadministrativ
erfaring: Søknadsskriving, budsjettering (i samarbeid med instituttet), sikring av finansiering,
prosjektstyring, rapportering.



2012: Ble frikjøpt 20% med forskningsmidler fra Norsk barnebokinstitutt/Barne- og
ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers.
2015: Ble tildelt 65000 i trykkestøtte fra LUI, HiOA til monografien Norwegian
children's literature in the aftermath of the 22nd of July. Collective memory and
trauma relief.

2013- Leder for forskergruppen Barnespråk og barnelitteratur. Finansiering er HiOA
sentrale strategimidler og LUIs midler til trykkestøtte. Formalisert forskningsadministrativ
erfaring: Søknadsskriving, budsjettering, sikring av finansiering, prosjektstyring,
rekrutteringsarbeid, kollegaveiledning, arrangør av seminarer, rapportering.




2014: Barnespråk og barnelitteratur ble tildelt 130 000 i HiOA strategimidler til
styrking av sterke forskergrupper.
2014: Barnespråk og barnelitteratur fikk 80 000 til antologi av HiOA.
2015: Forskergruppen sendte inn to søknader om HiOAs sentrale strategimidler og
fikk 300 000 til prosjektet What difference does the picturebook make? (ledet av Åse
Marie Ommundsen, se under) og 200 0000 til Language assessment tools for monoand bilingual 2–4 year olds (ledet av Nina Gram Garmann).
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2016: Antologien Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale i barnehage og
skole (redigert av Garmann og Ommundsen) er ferdigstilt og sendt til trykk.

2014- Leder for forskningsprosjektet What difference does the picturebook make?, med
«core group» fra ABI, GFU, og BLU (alle HiOA) og Høgskolan i Malmö, samt «extended
group» bestående av internasjonale deltakere fra universiteter i Åbo, Aarhus, Aveiro,
Tübingen og Brooks. Finansieringskilde er HiOAs sentrale midler til styrking av sterke
forskergrupper, vi er i tillegg i gang med NFR-søknad og planlegger EU-søknad. Formalisert
forskningsadministrativ erfaring: Søknadsskriving, budsjettering, sikring av finansiering,
prosjektstyring, nettverksbygging, rapportering.
 2014: What difference does the picturebook make? fikk 200 000 til frikjøp og
nettverksbygging for å utvikle NFR-prosjekt.
 2015: What difference does the picturebook make? ble innvilget 300 000 til frikjøp og
seminar med internasjonale samarbeidspartnere.
 2016: Arrangerer første workshop i prosjektgruppen What difference does the
picturebook make? i Oslo 12.-14. desember for prosjektets internasjonale
samarbeidspartnere.
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Millenium [Paper]. Conference on Children's Literature; 02.11.2001 - 03.11.2001
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Ommundsen, Åse Marie. Den grenseoverskridende barnelitteraturen [Vitenskapelig
foredrag]. Temadag for lærere og bibliotekarer i Buskerud 2006
Ommundsen, Åse Marie. Fiction for All Ages? "All-ages-literature" as a New Trend in Late
Modern Norwegian Children's Literature [Vitenskapelig foredrag]. The Child and the Book
2006. Children's Literature: From the Past to the Future; 07.04.2006 - 09.04.2006
Ommundsen, Åse Marie. Fiction for all ages? "All-ages-literature" as a new trend in late
modern Norwegian children's literature [Paper]. Fifth Nordic Workshop in Children's
Literature Research; 11.08.2006 - 14.08.2006
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Ommundsen, Åse Marie. Grenseløshet og håp. To tendenser i nyere nordisk
ungdomslitteratur [Vitenskapelig foredrag]. Temadag for lærere og bibliotekarer i Buskerud
2006
Ommundsen, Åse Marie. Grenseløshet og håp. To tendenser i senmoderne nordisk
ungdomslitteratur [Vitenskapelig foredrag]. Seminar om ungdomslitteratur på
forfatterutdanningen NBI 2007
Ommundsen, Åse Marie. A world of permanent change translated into children's literature.
The post-secular age reflected in late modern Norwegian children's literature [Vitenskapelig
foredrag]. The Child and the Book; 30.03.2007 - 01.04.2007
Ommundsen, Åse Marie. Å fange tiden og tendensene. Om å skrive barnelitteraturhistorie
om sin egen tid i en verden i stadig forandring. [Vitenskapelig foredrag]. Forskning i dialog,
København 2007.
Ommundsen, Åse Marie. Barndom i senmoderniteten. Barndom, senmodernitet og
kulturmøter i barnelitteraturen [Vitenskapelig foredrag]. Barndommer i et flerkulturelt
samfunn 2007
Ommundsen, Åse Marie. Paven, Gud og Guk. Barnelitteraturens nye religiøse
problemstillinger i det globaliserte, post-sekulære samfunn [Vitenskapelig foredrag].
Forskning pågår! Norsk barnebokinstitutt presenterer aktuell forskning. 2007
Ommundsen, Åse Marie. Barndom i et flerkulturelt samfunn? Senmodernitet og kulturmøter
i barnelitteraturen [Vitenskapelig foredrag] Norsk barnebokinstitutt 2008.
Ommundsen, Åse Marie. Bildeboka for voksne [Vitenskapelig foredrag]. Kari
Skjønsbergdagene 2009.
Ommundsen, Åse Marie. Childhood in a multicultural society? Globalisation, childhood and
cultural diversity in Norwegian children’s literature [Vitenskapelig foredrag]. IRSCLconference, Frankfurt 2009.
Ommundsen, Åse Marie. På vei mot barnelitteraturens grense? Erlend Loes Kurtby.
[Vitenskapelig foredrag]. Nordisk forskarkonferens, Stockholm 21.4. 2010.
Ommundsen, Åse Marie.“Fortellinger om kongen. Transformasjoner av grunnfortellingen
om kongen i norske bildebøker”. IASS 2010: Translation – Adaptation, Interpretation,
Transformation, the 28th Study Conference of IASS, Lund 3.–7. August 2010.
Ommundsen, Åse Marie. “Tales of the King: Building National Identity in Contemporary
Norwegian Picturebooks about the King”. 2011 The child and the book 2011, Oslo,
08.04.2011-10.04.2011.
Ommundsen, Åse Marie. “Fortellingen om kongen: Identitetskonstruksjoner i
transformasjoner av grunnfortellingen om kongen i norske bildebøker”. Gjesteforelesning på
seminaret “Identitetskonstruksjoner i moderne nordisk litteratur og kultur”, Adam Mickiewicz
Universitetet, Poznań, Polen, 13.04.2011.
Ommundsen, Åse Marie. “Eventyr på nye veier: Multimodale nyskrivninger av eventyr i
skandinavisk samtidslitteratur”. Multimodalit, sjanger og design-konferansen, Universitetet i
Agder, 8.-10. juni 2011.
Ommundsen, Åse Marie. “Picturebooks for adults”. History and theory of the picturebook,
Eberhard Karls Universität Tübingen, 22.09.11 - 24.09.11.
Ommundsen, Åse Marie.
“Nasjonal traumebearbeiding i musikklyrikk for barn og unge etter 22/7”. Nordisk
forskerkonferanse: Nordisk barnelitteratur - et nytt kunstforskningsspørsmål?, Oslo 23.08.1225.08.12
Ommundsen, Åse Marie.
“Norwegian children's literature in the aftermath of 22/7”. The child and the book 2012,
Towards Common Ground: Philosophical Approaches to Children’s Literature; Cambridge
University, 30.03.12 – 01.04.12.
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Ommundsen, Åse Marie.
Plenar: “Developing a career in children's literature”. The child and the book 2012. Towards
Common Ground: Philosophical Approaches to Children’s Literature; Cambridge
University, 30.03.12 – 01.04.12.
Ommundsen, Åse Marie.
“Skjønnlitteraturens modige maur”. Maurens dag, UMB, Ås 30.05.12.
Ommundsen, Åse Marie. “Norwegian children’s literature in the aftermath of 22/7: Relief
of a national trauma in children’s newspapers and TV-news”. IRSCL 2013; Children’s
Literature and Media Cultures, Maastricht 10.08.13.-14.08.13
Ommundsen, Åse Marie. «Medieerfaringer i barnelitteraturen etter 22. juli»:
Barnelitteraturen i et medialisert tekstunivers: Forskerseminar NBI, 20.11.2013.
Ommundsen, Åse Marie. «Traumebearbeiding i tekster for barn og unge etter 22/7.»
Barndom, identitet og fortelling; Roma 2013-11-26 - 2013-11-27.
Ommundsen, Åse Marie. “Norwegian Children's Literature in the Aftermath of 22nd of
July: Collective Memory and Trauma Relief.” Keynote speak at The Child and the Book;
Athens 2014-04-10 - 2014-04-12
Ommundsen, Åse Marie. 2014. «Til ungdommen: Fra dikt til dokumentarfilm». Paper
presentert ved IASS 2014: Litteratur inter artes, 2015-08-05 – 2014 -08-09.
Ommundsen, Åse Marie. 2014. «Traumebearbeiding i tekster for barn og unge etter 22/7»
Jakten på fortellinger. Seminar Norsk barnebokinstitutt 15. oktober 2014.
Ommundsen, Åse Marie. 2014. «Utfordrende bildebøker”. Muntlig språk, skriftlig språk,
tekstkompetanse og litteratur for barn. Seminar Gabelshus 4. desember.
Ommundsen, Åse Marie. 2015. Childhood in Nordic Children’s Literature from 1850 to the
present. Nordic childhoods; 2015-01-29 - 2015-01-30
Ommundsen, Åse Marie. 2015. Challenging and controversial crossover picturebooks:
Fracture, disruption and a question of audience. Keynote på The child and the book 2015;
2015-03-26 - 2015-03-28
Ommundsen, Åse Marie. 2015. Aesthetics in Tactile Books for Visually Impaired Children.
Foredrag på konferansen Aesthetics and children with Special Needs – an Interdisciplinary
Approach 14.04.15 - 15.04.15.
Ommundsen, Åse Marie. 2015. Challenging and Controversial Scandinavian Crossover
Picturebooks. Keynote på The Bestest Children of the World (Die bestesten Kinder der
Welt); 2015-06-02 - 2015-06-03
Ommundsen, Åse Marie. Childhood in Nordic Children’s Literature from 1850 to the
present. IRSCL-conference; 2015-08-08 - 2015-08-12
Ommundsen, Åse Marie. Who are these picturebooks for? Controversial Picturebooks and
the Question of Audience. IRSCL-conference; 2015-08-08 - 2015-08-12
Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar. 2015. The depiction of Heaven in Stian
Hole’s Picturebooks. Picturebooks, Democracy and Social Change; 2015-09-17 - 2015-0919
Ommundsen, Åse Marie. Litteratur og samfunn. Forskning pågår; 2015-10-29
Ommundsen, Åse Marie. 2015. Bildeboken for voksne. Gjesteforelesning på seminar om
bildebøker og illustrert skjønnlitteratur for voksne. Deichman 30.10.
Ommundsen, Åse Marie. 2016. Utfordrende og kontroversielle bildebøker.
Gjesteforelesning på Bildebokfestilvalen på Høgskolen i Sørøst-Norge 20.1.2016.
Ommundsen, Åse Marie. 2016. Aesthetics and play in tactile picturebooks for visually
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impaired children. Children’s literature and play. The child and the book. Wroclaw. 19.-2205.2016.
Ommundsen, Åse Marie. 2016. Estetikk i taktile bildebøker. Nordisk forskarkonferens ,
Stockholm. 29.08.-01.09.
Ommundsen, Åse Marie. 2016. The relationship between words and pictures in
picturebooks. The Book House, Teheran, 25.10. 2016.
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Mediebidrag
Ommundsen, Åse Marie. Ingen idyll i barneboka. Vårt Land [Avis] 02.12.2004
Ommundsen, Åse Marie. Når grensene forsvinn. Dag og Tid [Avis] 04.12.2004
Ommundsen, Åse Marie. Barnebøker også for voksne. Apollon. Forskningsmagasin fra
Universitetet i Oslo [Avis] 17.03.2005
Ommundsen, Åse Marie. All-alder-litteratur. NRK P1 Østlansdssendingen [Radio]
31.03.2005
Ommundsen, Åse Marie. Den flerstemmige barnelitteraturen. NRK P2 Radioselskapet
[Radio] 31.03.2005
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Ommundsen, Åse Marie. Barnelitteraturen før og nå. Kanal 24 Kulturmiks [Radio]
31.03.2005
Ommundsen, Åse Marie. Barnebøker med voksenvri. Dagsavisen [Avis] 02.04.2005
Ommundsen, Åse Marie. Barnelitteratur som all-alder-litteratur. NRK P2 Sånn er livet
[Radio] 06.04.2005
Ommundsen, Åse Marie. Boktilsynet. Vårens barnebøker. Boktilsynet NRK P2 [Radio]
18.05.2005
Ommundsen, Åse Marie. Hvem er egentlig Pippi? Dagsavisen [Avis] 26.11.2005
Ommundsen, Åse Marie. Les de nye barnebøkene! Pedagogisk bokorm. ISSN 0800-2681.
Nr 4 2005. [Avis] 15.12.2005
Ommundsen, Åse Marie. Bøker bryter aldersgrensene. Klassekampen [Avis] 19.04.2006
Ommundsen, Åse Marie. Ny barnebok om Albert Åberg vekker oppsikt: Kontroversielt om
krig i bildebok for små barn. P2 Kulturnytt [Radio] 26.04.2006
Ommundsen, Åse Marie. Albert Åberg vekker oppsikt. NRK.no/nyheter/kultur [Internett]
26.04.2006
Ommundsen, Åse Marie. Er barna de nye voksne? Barnebøker om krig og grusomheter.
NRK P2 Ordfront [Radio] 07.05.2006.
Ommundsen, Åse Marie. Gutta inntar prinsesseborgen. Aftenposten [Avis] 11.06.2006.
Ommundsen, Åse Marie. Mummi for alle. Klassekampen [Avis] 14.07.2006.
Ommundsen, Åse Marie. En religiøst søkende frosk. Religion er på vei inn i barnebøkene.
Vårt Land [Avis] 07.02.2007.
Ommundsen, Åse Marie. Få flerkulturelle barnebøker. Aftenposten [Avis] 14.02.2007.
Ommundsen, Åse Marie. Den nye barneboka - for både barn og voksne. Bok og samfunn
[Avis] 25.04.2007.
Ommundsen, Åse Marie. Barnebøkene blir voksne. VG [Avis] 26.10.2008.
Ommundsen, Åse Marie. Barnebøkene som ble voksne. forskning.no [Internett] 20.09.2008.
Ommundsen, Åse Marie. Barnebøkene som ble voksne. Vårt Land [Avis] 23.09.2008.
Ommundsen, Åse Marie. Barnelitteraturens utvikling. NRK P1 Østlandssendingen [Radio]
23.09.2008.
Ommundsen, Åse Marie. Barnelitteraturens utvikling og Rune Belsviks Tjuven. Kulturnytt
P2 [Radio] 29.09.2008.
Ommundsen, Åse Marie. Nesbø størst av de nye, men klassikerne dominerer fortsatt
barnebokmarkedet. Dagbladet 15.10.2009.
Ommundsen, Åse Marie. Gjest/barnelitteraturekspert i NRK P2s Radioselskapet 23.10.2009.
Ommundsen, Åse Marie. Kaller Gro-boka hastverksarbeid. Tv2-nyhetene [TV] og tv2.no
[Internett] 19.01.2010.
Ommundsen, Åse Marie. Barnebok for liten, barnebok for stor. forskning.no [Internett]
2010-12-20
Ommundsen, Åse Marie. Barnebøker blir voksenbøker ...og voksenbøker blir barnebøker.
Hva skjer' a?. Adresseavisa [Avis] 2010-12-13
Ommundsen, Åse Marie. Mener barnebøker glir over i voksenlitteratur. Vårt Land [Avis]
2010-12-13
Ommundsen, Åse Marie. Om du er liten eller stor. Intro [Avis] 2010-11-01
Ommundsen, Åse Marie. Voksenbok i forkledning. Vårt Land [Avis] 2010-12-03
Ommundsen, Åse Marie. Barnebok for liten, barnebok for stor. http://www.uio.no/
[Internett] 2011-01-04
Ommundsen, Åse Marie. Barnebøker til store og små. Aftenposten [Avis] 2010-12-24
Ommundsen, Åse Marie. Barnebøker til store og små. Voksne kjøper barnebøker til seg selv
- eksperimentell barnelitteratur i Norge. Aftenposten [Avis] 2010-12-24
Ommundsen, Åse Marie. Doktor barnebok. Budstikka [Avis] 2010-12-10
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Ommundsen, Åse Marie. Mange barnebøker er egentlig voksenlitteratur. Samtidig begynner
voksnebøker å ligne på barnebøker. NTB [Internett] 2010-12-12
Ommundsen, Åse Marie. Aksepterer lavere presisjon i media. http://www.hf.uio.no/foransatte/aktuelt/toppsak/ [Internett] 2011-02-01
Ommundsen, Åse Marie. Barnebøker for alle aldrar. Bergens Tidende [Avis] 2011-03-28
Ommundsen, Åse Marie. Aksepterer lavere presisjon i media. http://www.hf.uio.no/foransatte/aktuelt/toppsak/ [Internett] 2011-02-01
Ommundsen, Åse Marie. Brutal oppbyggelse. Krigsropet [Avis] 2011-01-05
Ommundsen, Åse Marie. Kurtby er ikke en barnebok. Radio Nova [Radio] 2011-01-19
Ommundsen, Åse Marie. Savner mangfold i norske barnebøker. nrk.no [Internett] 2011-0325
Ommundsen, Åse Marie. Moro mest for voksne. Stavanger Aftenblad [Avis] 2011-02-18
Ommundsen, Åse Marie. Skiljet mellom barne- og vaksenlitteratur er vaska ut. Stavanger
Aftenblad [Avis] 2011-02-07
Ommundsen, Åse Marie. Bibliotek på snor. Vårt Land [Avis] 2011-04-11
Ommundsen, Åse Marie. Radio Norden i Kardemomme By. Karsten Pharao taler med lektor
Åse Marie Ommundsen fra Høgskolen i Oslo, der forsker i børnelitteratur om Thorbjørn
Egner og hans forfatterskab. www.den2radio.dk [Radio] 2011-08-29
Ommundsen, Åse Marie. Barnas samtid i litteraturen. Bok og samfunn [Avis] 2011-10-18
Ommundsen, Åse Marie. Monstre, pot og stædige unger. Information [Avis] 2011-12-09
Ommundsen, Åse Marie. Gullalder for barnebøker. Klassekampen [Avis] 2012-01-28
Ommundsen, Åse Marie. Litteraturpris til Åse Marie Ommundsen.
http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Litteraturpris-til-AAse-Ma [Internett] 2013-03-08
Ommundsen, Åse Marie. På norgestoppen i doktorgrad. Budstikka [Avis] 24.10.13.
Ommundsen, Åse Marie. Barneboksuksess Jeff Kinney: Pinglen som ble helt. A-magasinet
[Avis] 15.11.2013
Ommundsen, Åse Marie. Sangtekster bearbeider traumer for barn.
forskning.no [Internett] 2014-01-25
Ommundsen, Åse Marie. Sangtekster bearbeider traumer for barn.
hioa.no/Aktuelle-saker/ [Internett] 2014-01-27
Ommundsen, Åse Marie. Barnebøker for voksne. Dagbladet [Avis]
2014-03-20
Ommundsen, Åse Marie. Utfordrende bildebøker for voksne.
forskning.no [Internett] 2014-05-08
Ommundsen, Åse Marie. Utfordrende bildebøker for voksne:
Skandinavisk trend med avanserte bildebøker utvider bildeboksjangeren.
hioa.no/aktuelle saker [Internett] 2014-05-08
Ommundsen, Åse Marie. Осе Марі Омундсен: Книги-картинки про
травматичний досвід – можливі та важливі. Bokmål (bokmal.com.ua)
[Internett] 2014-05-16
Ommundsen, Åse Marie. Belønning: Les for barna!. Bok og Bibliotek
[Fagblad] 2014-06-17
Ommundsen, Åse Marie. Den viktige kveldsstunden. Adresseavisen/Bergens
Tidende/Stavanger Aftenblad/Fædrelandsvennen [Avis] 2014-07-19

Ommundsen, Åse Marie.
Musikken etter 22. juli. Kulturhuset P2 [Radio] 2014-09-11
Ommundsen, Åse Marie. Skjønnlitteraturens modige maur.
Hioa.no/aktuelle saker [Internett] 2015-03-24
Ommundsen, Åse Marie. Melodi Grand Prix mot 22. juli-traumer.
Forskning.no [Internett] 2015-05-20
Ommundsen, Åse Marie. Melodi Grand Prix som traumebearbeiding.
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hioa.no [Internett] 2015-05-21
Ommundsen, Åse Marie. Tekster i Grand Prix mot 22. juli-traumer.
Khrono.no [Internett] 2015-05-23
Ommundsen, Åse Marie. Bildebok som døråpner. Hioa.no/aktuelle
saker [Internett] 2015-06-16
Ommundsen, Åse Marie. Bildebok om vond skilsmisse fikk elevene til
å prate. forskning.no [Internett] 2015-06-16
Ommundsen, Åse Marie. Den nye boktypen ingen snakker om.
blogg.deichman [Internett] 2015-10-29
Ommundsen, Åse Marie. Vil fremme likestilling i barnebøker. Vårt
Land [Avis] 2015-10-30
Ommundsen, Åse Marie. Tar bøkene på alvor. Gjengangeren [Avis]
2016-01-21
Ommundsen, Åse Marie. Ibsen og barndom. Hioa.no [Internett] 201602-11
Ommundsen, Åse Marie. Virker som de går av skaftet for å få inn
penger. Stavanger Aftenblad [Avis] 2016-03-03
Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar. Stipendiater: La
Forskningsrådet hjelpe. Khrono.no [Internett] 2016-04-18
Ommundsen, Åse Marie. Gro Dahle-bok fikk skolebarn til å prate om
skilsmisse-erfaringer. nrk.no [Internett] 2016-10-01
Ommundsen, Åse Marie. Fra dikt til dokumentarfilm. hioa.no
[Internett] 2016-10-05
Ommundsen, Åse Marie.
 ک تاب ت صوی ری می: آمان د سن:nesdnummO) ت وان د جهان را ن جات دهد
Bildebok kan redde verden). ibna.ir [Internett] 2016-10-26
Ommundsen, Åse Marie.
 ک تاب ت صوی ری می:آمان د سنeN dazA) ri.ana .ت وان د جهان را ن جات دهدws
Agency) [Internett] 2016-10-26

Internasjonalt samarbeid og nettverk
Har over tid bygget opp sterke nettverk med barnelitteraturforskere både nasjonalt og
internasjonalt. Har deltatt aktivt på konferanser siden jeg startet i feltet i 1996, ofte som eneste
representant fra Norge.
Er aktivt medlem i International Research Society for Children’s Literature (IRSCL) siden
1997, og Nordic Network for Children’s Literature Research (Norchilnet) siden 2002, The
Child and the Book siden 2006, European Network of Picturebook Research og Picturebook
Scholars siden 2011. Deltok i Norchilnets egen doktorutdanning fra 2002 til 2006. Norges
representant i styret for Norchilnet siden 2006. Tok initiativ til og ledet nordisk samarbeid
som resulterte i symposiet ”Tendencies in late moderen Nordic children’s literature” på
IRSCL-konferansen i Dublin i 2005. Var arrangør, leder og budsjettansvarlig for The Child
and the Book -konferansen i Oslo våren 2011, noe som ga meg formalisert
forskningsadministrativ erfaring, inkludert søknadsskriving, budsjettering, prosjektstyring,
sikring av finansiering og rapportering av resultater og bruk av midler. Sitter siden dette i
styret for The child and the book.
Har deltatt på IASS-konferansene (International Association of Scandinavian Studies)
siden 2010, og fikk publisere i konferansepublikasjoner med utvalgte tekster fra konferansen
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både i 2011 og 2016. Har også deltatt på de to norske konferansene for nordisk
litteraturvitenskap (2004 og 2006). Medlem i det nordiske forskningsnettverket
Barnelitteraturens kunstneriske verdi (2010-2012), og det norske forskningsnettverket Barneog ungdomslitteraturen i et medialisert tekstunivers (2012-2014), og tok initiativ til og sitter i
ledergruppa i FOU-gruppen Barndom, identitet og fortelling (2012-). Invitert med som
deltaker/bidragsyter i workshops og publikasjoner i de internasjonale forskningsprosjektetene
Nordic childhoods (IFIKK, UIO 2014-2016) og Where children rule (Macao/Malmö 20142016).
Leder forskergruppen Barnespråk og barnelitteratur (2013-) ved LUI, HiOA
(finansiert av HiOAs strategimidler) og leder forskningsprosjektet «What difference does the
picturebook make?» (2014-) instituttovergripende, HiOA/Malmö, finansiert av sentrale
strategimidler. Som leder av forskergruppen Barnespråk og barnelitteratur (2013-) og
forskningsprosjektet «What difference does the picturebook make?» (2014-) har jeg fått
formalisert forskningsadministrativ erfaring, inkludert søknadsskriving, budsjettering,
prosjektstyring, sikring av finansiering og rapportering av resultater og bruk av midler. Har
publisert på norsk, engelsk, fransk, nederlandsk og ukrainsk.

Invitert gjesteforeleser
Oslo, Høgskolen i Oslo, 9.02.2006: «Grenseoverskridende barnelitteratur».
Åpningsforelesning ved Kari Skjønsberg-dagene 2006; 09.02.2006 - 10.02.2006
Asker, 11.03.2006: «All-alder-litteratur. Litteratur for alle eller ingen?» Årsmøte i Norske
barne- og ungdomsbokforfatteres forfatterforening (NBU).
Drammen, 29.11.2006: «Den grenseoverskridende barnelitteraturen». Temadag for lærere og
bibliotekarer i Buskerud.
Oslo, Høgskolen i Oslo, 1.6.2007: «Barndom i senmoderniteten. Barndom, senmodernitet og
kulturmøter i barnelitteraturen». Barndommer i et flerkulturelt samfunn. Profesjoners
handlings- og forståelsesmønstre.
Oslo, Norsk barnebokinstitutt, 13.2.2007: «Paven, Gud og Guk. Barnelitteraturens nye
religiøse problemstillinger i det globaliserte, post-sekulære samfunn». Forskning pågår!
Norsk barnebokinstitutt presenterer aktuell forskning.
Oslo, Høgskolen i Oslo, 10.02.2009: : «Bildeboka for voksne». Kari Skjønsbergdagene.
Poznan, Universitetet Poznan, 13.04.2011: «Fortellinger om kongen: identitetskonstruksjoner
i transformasjoner av grunnfortellingen om kongen i norske bildebøker”.
Oslo, Nasjonalbiblioteket 11.11.2011: «Litterære grenseoverskridelser. Når grensene mellom
barne- og voksenlitteraturen viskes ut.». Doktorenes dag.
Oslo, 24.1. 2011: «Allalderlitteratur». Samarbeidsgruppen for barne- og
ungdomsbibliotekarbeid i Akershus.
Wien, Universitaet Wien, 2.-3. juni 2015: «Nordic Crossover Literature and Picturebooks for
Adults». Die bestesten Kinder der Welt.
Oslo, Deichmanske bibliotek. 30.10. 2015. «Bildeboken for voksne». Gjesteforelesning på
seminar om bildebøker og illustrert skjønnlitteratur for voksne.
Bakkenteigen, HSN, 20.1.2016. «Utfordrende og kontroversielle bildebøker».
Gjesteforelesning på Bildebokfestivalen på Høgskolen i Sørøst-Norge.
Teheran, The Book House. 25.10. 2016. “The relationship between words and pictures in
picturebooks”.
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Diverse
Språk: Meget gode ferdigheter i norsk, bokmål og nynorsk, og i engelsk muntlig og skriftlig.
Behersker også fransk.
IKT: Svært gode ferdigheter i bruk av data, også i undervisningssammenheng.
Arrangør: Svært god til å arrangere konferanser og seminarer.

Referanser
Bjørn Smestad
Tuva Bjørkvold
Gunnar Haaland
Nina Gram Garmann
Rebecca Stubsjøen
Ingebjørg Dyrland

___
Sjef og studieleder GFU, HiOA
67237446
Stipendiat/kollega (delte klasse 12/13, 13/14)
48055236
Førsteamanuensis/forskergruppekollega ved HiOA 46052459
Førsteamanuensis/forskergruppekollega ved HiOA 99313193
Masterstudent i norsk/norskdidaktikk med meg som
veileder 15/16, hadde meg som lærer på fordypning
i norsk (GLU Norsk 2 1-7) i studieåret 13/14.
90770655
Lærer og student ved videreutdanning i norsk 2
(KFK Norsk 2 1-7) studieåret 15/16
48079299
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/01914-32
Arkivkode.
Kirsten Synnøve Gustad Fossan

Saksgang
Utdanningsutvalget 26.01.2017
26.01.2017

NY BEHANDLING - GODKJENNING AV STUDIEPLAN OG TILHØRENDE
DOKUMENTASJON FOR MASTER I MUSIKK
Forslag til vedtak/innstilling:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan med tilhørende dokumentasjon
for Master i musikk, med studieretningene musikk- og ensembleledelse eller
musikkvitenskap.

Oversikt over vedlegg:
Fakultetets søknad om akkreditering (Følgebrev og Hoveddokument)
Vedlegg 1: Studieplan – norsk versjon
Vedlegg 2: Studieplan – engelsk versjon
Vedlegg 2b: Læringsutbytter- studieretning – engelsk versjon
Vedlegg 6: Praksisavtaler
Vedlegg 6b: Praksisavtaler – følgebrev
Vedlegg 6c: Rammeavtale praksis master GLU – Levanger kommune
Vedlegg 8: Internasjonale samarbeidsavtaler
Vedlegg 10: Studiets fagmiljø – oversikt
Vedlegg 12: Studiets fagmiljø – forskning samt faglig og/eller utviklingsarbeid
Vedlegg 13: Studiets fagmiljø – CVer

Saksframstilling:
Bakgrunn:
I styremøtet for Nord universitet 9.3.2016 ble det fattet følgende vedtak (saksnr. 38/16):
4. Eksisterende studieportefølje skal gjennomgås med tanke på samordning. For å sikre god
utnyttelse av faglige ressurser på tvers av ulike studiesteder og fagmiljø, er det viktig at:
Like studieprogram i dagens portefølje samordnes og får felles studieplaner, selv om
studieprogram tilbys flere steder, eller med ulik organisering (heltid, deltid).
I styremøtet 26.10.2016 ble studieporteføljen for 2017 vedtatt (saksnummer: 05/16). Det ble
foretatt følgende enstemmige vedtak:
1. Som følge av samordning av Master i musikkvitenskap og Master i musikk- og
ensembleledelse, etableres nytt program Master i musikk som erstatning for de
eksisterende programmene.
Lokalt utdanningsutvalg ved Avdeling for lærerutdanning behandlet søknad om
akkreditering av Master i Musikk, med studieretning i Musikk- og ensembleledelse eller
Musikkvitenskap i møte 1. november 2016. Det ble fattet følgende vedtak (16/04944):
Lokalt utdanningsutvalg godkjenner forslag til søknad om akkreditering av Master i musikk,
med studieretning i Musikk- og ensembleledelse eller Musikkvitenskap, under forutsetning av
at fagmiljøet tar hensyn til de anbefalinger som gis i sak 4/16.
I saksframlegget som følger er de anbefalinger som gis i sak 4/16 hensyntatt, og i noen
tilfeller direkte sitert i dette dokumentet.
Det sentrale Utdanningsutvalget behandler forslag til studieplan for nye og samkjørte 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 vedtatt
28.02.2013 og tilhørende veiledning til søknad om akkreditering av studier andre syklus.
Veiledningen gir retningslinjer for utforming av søknader, og er oppdatert pr. september
2013. Forslag til ny studietilsynsforskrift er ute på høring, med høringsfrist 9. desember
2016. Det forventes at tilhørende veiledninger oppdateres i tråd med den nye forskriften når
den trer i kraft.
Studieplanen og tilhørende dokumentasjon ble behandlet i sentralt utdanningsutvalg i
møte 1. desember 2016 (sak 62/2016). Utvalget gjorde slikt vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan med tilhørende
dokumentasjon for Master i musikk under forutsetning av at punkt 2 innfris innen 15.
januar 2017.

2. Resterende rammeavtaler med aktuelle kommuner om praksisopplæring og
tilstrekkelig antall praksisavtaler med praksisskoler må inngås. Samtidig må også
oversikt over eksterne praksisveiledere og deres kompetanse dokumenteres
tilfredsstillende.
3. Dersom Master i musikk oppfyller kravene til studieretning, anbefaler utvalget at
rektor akkrediterer programmet med studieretningene musikk- og ensembleledelse
samt musikkvitenskap.
Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag leverte tilbakemelding på
utdanningsutvalgets vedtak i uke 3. Tilbakemeldingen fra fakultetet gjengis nedenfor (i
kursiv):
Ad utdanningsutvalgets punkt 2:
Avtalene er inngått og følger tilsvarende punkt 2 for den nye 5-årige GLU-masteren. For å
presisere: studieretningen musikk- og ensembleledelse kan ta opp GLU-studenter med 60
studiepoeng musikk etter nåværende ordning. Dette gjelder altså ikke for studenter som tas
opp på den nye 5-årige GLU-masteren. I praksis betyr det at vi i 2 år fremover kan ta opp
studenter som går på nåværende 4-årige GLU-utdanning. Det lages derfor ikke praksisavtaler
spesifikt for master i musikk, men vi forholder oss til de avtaler som er inngått for GLU.
I vedtakssak 4/17 i det sentrale utdanningsutvalgets møte 26.01.2017 behandles følgende
sak: Ny behandling - godkjenning av studieplan og tilhørende dokumentasjon for
grunnskolelærerutdanning master 1-7 og grunnskolelærerutdanning master 5-10 (16/0191428). Her gjøres det nærmere rede for arbeidet med praksisavtaler og praksisveiledere for
GLU, slik:
Fakultetet melder at arbeidet med praksisavtaler er intensivert. Totalt er det på dette
tidspunkt inngått rammeavtale om praksis med samlet 18 kommuner. I tillegg er det
også så langt inngått avtaler med til sammen 50 praksisskoler. Disse avtalene er
knyttet til studietilbudene ved henholdsvis Bodø, Nesna/Mo i Rana og Levanger.
Avtalene er signerte av henholdsvis kommunene og rektor ved praksisskole, men er
ikke signert av Nord universitet. Dette fordi fakultetet har avventet tiltredelse av nye
dekan og delegasjonsfullmakt. Avtalene vil være signerte av universitetet når de
oversendes NOKUT.
Fakultetet har ikke oversendt oversikt over praksisveilederne på skolene, og påpeker
at i dialog med NOKUT er det framkommet at verken navn på praksisveiledere eller
CV er nødvendig, da avtalene med praksisskolene innebærer at skolene forplikter seg
til å tilby praksisveiledere. Når det gjelder praksisveiledernes kompetanse opplyser
fakultetet at i avtalen med den enkelte skole bekrefter skolen hvor mange av deres
ansatte som har veilederutdanning på minimum 15 studiepoeng, uten at CV for den
enkelte er oppgitt. Dette har vært godtatt som tilstrekkelig fra NOKUT i forbindelse
med akkreditering av lærerutdanninger for institusjoner som ikke kan selvakkreditere
sine utdanninger.

Ansatte i skolen er gjennom avtalen forpliktet til å gjennomføre veilederutdanning
innen to år fra avtalen ble inngått. Tilbud om veilederutdanning blir gitt fra
universitetet hvert studieår.
Dekan ved fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur er kjent med at disse avtalene skal
kunne gjelde for studenter som ønsker å ta Master i musikk som en del av sin 4-årige GLUutdanning.
Ad utdanningsutvalgets punkt 3:
Det foreligger et rektorvedtak 30.05.2016 om retningslinjer for studieretning på
gradsprogram ved Nord universitet. Vi har sammenholdt vår masteroppbygning med
retningslinjene og kan bekrefte at Master i musikk, med studieretningene musikk- og
ensembleledelse samt musikkvitenskap oppfyller alle punktene i skrivet.
Retningslinjer for studieretning på gradsprogram ved Nord universitet ble vedlagt e-posten
med utdanningsutvalgets vedtak som fakultetet fikk tilsendt. Retningslinjene innehar 10
punkter. Master i musikk innfridde alle krav med unntak av følgende:
6. Det skal være utformet egne læringsutbyttebeskrivelser for den enkelte
studieretning i tillegg til læringsutbyttebeskrivelsen for studieprogrammet.
Fakultetet har nå utarbeidet egne læringsutbyttebeskrivelser for den enkelte studieretning,
og studieplanen er oppdatert med disse. Engelsk versjon av læringsutbyttebeskrivelsene er
også utarbeidet.
Konklusjon: Kravene som utdanningsutvalget stilte, vurderes som oppfylt.
Lovgrunnlag og akkrediteringskrav
Lovgrunnlaget for studieakkreditering er:
 Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 (Universitets- og høgskoleloven),
sist endret 17. juni 2016 med virkning fra 1. juli 2016.
 Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning av 1. februar 2010 (Studiekvalitetsforskriften), fastsatt av
Kunnskapsdepartementet, sist endret 24. juni 2016 med virkning fra årsskiftet 20162017.
 Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
(Studietilsynsforskriften), fastsatt 28. februar 2013 av NOKUT, ny forskrift sendt på
høring 9. september 2016.
Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier, jamfør Lov om universiteter og
høyskoler. Likevel er det fastsatt i universitetets reglement for etablering av studier og
godkjenning av studieplaner at NOKUTs krav til akkreditering av studier også gjelder når
universitetet selv etablerer egne studietilbud og godkjenner studieplan for disse. Det
framgår også i NOKUTs veiledning at deres kriterier for akkreditering gjelder for alle som
tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter

(selvakkrediteringsrett). De anbefaler derfor at alle institusjoner som utarbeider nye studier,
bruker veiledningen aktivt i utformingen av studiene.
Akkreditering
Studietilsynsforskriftens kapittel 7 omhandler akkreditering av studier, både selvstendige
studietilbud, fellesgrader og institusjonsovergripende kunstneriske stipendprogram. Krav til
selvstendige studietilbud framgår av § 7-1 til § 7-3.
Nedenfor gjengis og kommenteres Studietilsynsforskriftens krav til akkreditering og
dokumentasjon. Krav fra forskriften og Veiledningen med retningslinjer for søknad om
akkreditering av studier i andre syklus er med kursiv tekst. For hvert enkelt krav skal det
beskrives og begrunnes hvordan studiet oppfyller kravene, som gjelder følgende
hovedpunkter:
 Grunnleggende forutsetninger (Studietilsynsforskriftens § 7-1)


Plan for studiet (Studietilsynsforskriftens § 7-2)



Fagmiljø tilknyttet studiet (Studietilsynsforskriftens § 7.3)

§ 7-1 Grunnleggende forutsetninger for akkreditering
1. Følgende krav i lov om universiteter og høyskoler skal vurderes for akkreditering:
a. Styringsordning
b. Reglement
c. Klagenemnd
d. Læringsmiljøutvalg
e. Utdanningsplan (gjelder bare for studier på 30 studiepoeng eller mer)
f. Vitnemål og Diploma Supplement
g. Kvalitetssikringssystem
Søkere som er selvakkrediterende, og allerede har akkrediterte studier på mastergradsnivå,
skal kun besvare punkt f.
f. Vitnemål og Diploma Supplement
Vitnemål og Diploma Supplement (vitnemålstillegg) gis ved fullført studium for alle
gradsstudier (bachelor-, master- og doktorgrader) samt for praktisk pedagogiske
utdanninger, dette i henhold til Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 121.Vitnemål. Utforming av nytt vitnemål og Diploma Supplement for det nye universitetet er
avklart, og de første vitnemål ble tildelt allerede våren 2016.
2. Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner skal være fylt.
Opptakskravene til studiet skal være som følger:
 grunnskolelærerutdanning
 bachelorgrad
 cand.mag.-grad
 annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang



utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som
jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

Innenfor ett av de nevnte utdanningsløp må det inngå:
 integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor
fagområdet musikk eller
 for studieretning i Musikk- og ensembleledelse: fordypning i fag, emne eller
emnegruppe i musikk av minimum 80 studiepoengs omfang eller fordypning i fag,
emne eller emnegruppe i musikk av minimum 60 studiepoengs omfang, og 20
studiepoengs omfang innen pedagogikk og didaktikk. Studenter i
grunnskolelærerutdanning kan begynne mastergradsstudiet etter sitt 3. studieår,
såfremt de oppfyller kravene til fordypning (som skissert over), til pedagogikk og
elevkunnskap (og eventuelle obligatoriske undervisningsfag for GLU 1-7 eller GLU 510), har gjennomført bacheloroppgaven og minimum 80 dager praksis.
 for studieretning i Musikkvitenskap: integrert 90 studiepoeng musikk eller tilsvarende
dokumentert realkompetanse.
Kommentar: I tillegg må søkerne til studieretningen i musikk- og ensembleledelse
gjennomføre en opptaksprøve av musikkfaglig karakter. I studieplanen er denne
opptaksprøven nærmere belyst, samt at det kort gjøres rede for rangeringsreglene. Det er
skal foretas årlige opptak til studiet på vårsemesteret.
Det gis god informasjon om opptakskrav og rangering i studieplanen. Opptakskravene er i
samsvar med Forskrift om krav til mastergrad.
I og med at studiet oppfyller kravene til studieretning, skal studiet utlyses med mulighet for
å søke opptak direkte til den ønskede studieretning.
Studiet skal også være et tilbud til studenter på Grunnskolelærerutdanningen (4-årig), slik at
de kan ta det 1. året på master i musikk som det 4. året i sin utdanning. Dette er kun aktuelt i
den perioden det er kull tilknyttet 4-årig grunnskolelærerutdanning. I søknaden og i
studieplanen ser vi hvilke spesifikke krav som stilles til denne gruppen, som er nødvendig for
at studentene skal kunne få en fullverdig grunnskolelærerutdanning. Dette vil i praksis si at
grunnskolelærerstudenter kan søke opptak til master i musikk i løpet av våren på sitt 3.
studieår. Dersom de får opptak, vil de kunne følge undervisningen på master i musikk, og få
musikkemnene innpasset som en del av sin GLU-utdanning. I tillegg må de ha veiledet
praksis som er i samsvar med emnebeskrivelsen for GLU-studenter, det vil si det som i dag er
emnet GLU490 Praksisopplæring 4. studieår. I forbindelse med utlysning av studiet, inkludert
publisering av studieplanen, må man påse at dette er tydelig og riktig kommunisert.
3. Rekrutteringen av studenter skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og
opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium.
Kommentar: I henhold til søknaden vil dette studiet kunne innfri minimumskravet om
rekruttering av 20 studenter pr. år, med et tak på 36 studenter ved full drift. Påstanden
baseres på Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna sin mangeårige erfaring med
rekruttering til studier i første og andre syklus innenfor fagområdet musikk, og det
presenteres tallmateriale som sier noe om hvordan disse studiene har rekruttert. Det har i

tillegg blitt gjennomført en spørreundersøkelse blant tidligere og nåværende studenter,
som, i henhold til søknaden, sier noe om at potensialet blant denne gruppen er bra med
tanke på videre musikkstudier.
Studiets egenskap som ‘samlingsbasert studium’ gir umiddelbart et betydelig større
rekrutteringsgrunnlag, da studiet skal kunne gjennomføres av personer fra hele Norge, og av
personer som er i jobb. Samtidig legges det opp til at den eksisterende studentmassen på
Nord universitet er en viktig rekrutteringsbase. For sistnevnte gruppe er det av stor
betydning at det eksisterende studiestedet har den nødvendige infrastruktur og gode fysiske
rammer som kan friste til videre studier. I beskrivelsen av studiestedet på Levanger synes
dette å være godt ivaretatt.
I søknaden beskrives det hvordan de tenker å skape et godt læringsmiljø for studentene, og
det fremgår at utfordringene i forhold til at dette skal være et samlingsbasert studium i
tilfredsstillende grad er tatt høyde for. I løpet av en periode på 2 år legges det opp til 13
ukesamlinger for studieretningen i musikk- og ensembleledelse, og 11 samlinger for
studieretningen i musikkvitenskap. Sistnevnte gruppe vil ikke ha noen samlinger det siste
halvåret. Det legges opp til obligatorisk deltakelse på samlingene. Dette betyr at studentene
vil i løpet av studietiden ha relativt mange møtepunkter, og dette legger grunnlaget for et
godt læringsmiljø.
Dersom studiet skal kunne rekruttere personer som er i jobb, og/eller som bor andre steder i
landet vil det være viktig at tidspunkt for samlinger og for eksamen bestemmes og
kunngjøres på et tidlig tidspunkt.
4. For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige
forhold av betydning for studentene.
Kommentar: Dette er kun relevant for studieretningen i musikk- og ensembleledelse. For
denne studieretningen er det bygd opp en studiemodell hvor studentene skal gjennomføre
en 10-dagers praksis hvert semester i løpet av det første studieåret.
Det er to varianter av praksis; den ene gjelder for studentene som er i et
grunnskolelærerutdanningsløp (GLU); de må ha veiledet praksis som er i samsvar med
emnebeskrivelsen for GLU-studenter, det vil si det som i dag er emnet GLU490
Praksisopplæring 4. studieår. Som følge av fusjonen, og etableringene av Nord universitet, er
det nå igangsatt et arbeid med fornyelse av praksisavtaler for GLU. Totalt er det på dette
tidspunkt inngått rammeavtale om praksis med samlet 18 kommuner. I tillegg er det også så
langt inngått avtaler med til sammen 50 praksisskoler. Disse avtalene er knyttet til
studietilbudene ved henholdsvis Bodø, Nesna/Mo i Rana og Levanger, og vil være gjeldende
for studenter tilknyttet GLU 4-årig løp som ønsker å studere master i musikk.
Fakultetet har ikke oversendt oversikt over praksisveilederne på skolene, og påpeker at i
dialog med NOKUT er det framkommet at verken navn på praksisveiledere eller CV er
nødvendig, da avtalene med praksisskolene innebærer at skolene forplikter seg til å tilby
praksisveiledere.

De øvrige studentene på musikk- og ensembleledelse skal gjennomføre emnet MUS404
praksis / prosjektarbeid knyttet til ensemblevirksomhet, og dette skal ivaretas gjennom egne
avtaler med relevante samarbeidsinstitusjoner. Disse skal godkjennes av Nord universitet.
Relevante institusjoner vil være kulturskoler, frivillig kulturliv, høgskoler og universiteter. Det
må arbeides videre med å få avtaler med relevante samarbeidsinstitusjoner som kan sikre
praksis for studenter som ikke er i et GLU-løp.
Målet med prosjektarbeidet er å tilegne seg erfaringer med ledelse av ensemblevirksomhet
sammen med en gruppe barn, ungdommer, voksne, elever eller studenter, samt gjøre viktige
koplinger mellom teori og praksis. Til denne gruppen studenter, som ikke er i et GLU-løp,
stilles det ikke like strenge krav i forhold til tidspunkt for avvikling av prosjektarbeid.
Emnet MUS404 Praksis / prosjektarbeid har ingen uttelling i form av studiepoeng, og
vurderes til bestått/ikke bestått.
Med dette bakteppet er det tydelig at de to studieretningene på master i musikk er ulike i
forhold til organisering; musikk- og ensembleledelse har to ekstra samlinger, og tilbyr 20
dagers praksis. På musikkvitenskap skal det ikke gjennomføres praksis / prosjektarbeid, og
studentgruppen skal ikke ha noen samlinger det siste halvåret. Dette må fremgå klart og
tydelig i utlysning av studiet, slik at det ikke oppstår noen misforståelser i forhold til dette.
Det bør tas en evaluering på et senere tidspunkt av hvorvidt studenter på musikkvitenskap
burde tilbys en studiemodell med praksis/prosjektarbeid, da dette antas å ha en sentral
innvirkning på studentenes læringsbane.
§ 7-2 Plan for studiet
1. Studiet skal ha et dekkende navn.
Kommentar: I vedtak 16/04944 i Lokalt utdanningsutvalg ved Avdeling for lærerutdanning
refereres det til sak 4/16;
Fagmiljøet har kalt studiet Master i musikk, mastergradsstudium (Master in Music), og det
anbefales en utredning av navnet grunnet bruken av betegnelsen ‘mastergradsstudium’
(viser til Retningslinjer for navnsetting av studier ved Nord universitet, vedtatt av rektor
august 2016). Studiet omtales på ulike måter, og de bør forholde seg konsekvent til det
navnet de faktisk ønsker på studiet.
I følgebrevet til søknaden om akkreditering omtales studiet som ‘Master i Musikk, med
studieretning i Musikk- og ensembleledelse eller Musikkvitenskap’. Dette er i henhold til
retningslinjer for navnsetting av studier ved Nord universitet. Men for å følge norsk
rettskrivingsregler bør studiet utlyses slik; ‘Master i musikk, med studieretning i musikk- og
ensembleledelse eller musikkvitenskap’, det vil si kun stor bokstav i første ord.
På den engelske studieplanen brukes følgende overskrift: Master in music, master degree
program. Studieretningene er videre oversatt slik: Specialization in music- and ensemble
leading og Specialization in Musicology. Det må være en engelsk versjon av studiets navn
som tilsvarer den norske ordlyden, for eksempel slik: Master in Music, with Specialization in
Music- and Ensemble leading or Musicology.

På vitnemål til uteksaminerte kandidater vil det stå ‘Master i musikk’, og det vil i tillegg
fremkomme hvilken studieretning / studieretning kandidatene har fulgt.
Søknaden beskriver og begrunner valg av studiets navn og sammenhengen mellom studiets
innhold og navn på studiet, og kort om hvordan studiets navn kommuniserer med studenter,
arbeidsgivere og samfunnet for øvrig. Det vurderes som at studiet har et navn som er
dekkende for studiets profil, og som tydelig viser studiets nivå.
2. Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte jamfør Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det formuleres ett totalt læringsutbytte for
hvert studium.
I det følgende presenteres studiets totale læringsutbytte, samt læringsutbyttene som vil
gjelde for den enkelt studieretning:

Studieprogrammets totale læringsutbytte er slik formulert:
KUNNSKAP

FERDIGHETER

GENERELL KOMPETANSE

Etter endt utdanning skal
studenten
ha avansert kunnskap innenfor
sin valgte studieretning og
kunne anvende denne
kunnskapen på nye områder

Etter endt utdanning skal
studenten
kunne anvende en kritisk
fortolkende tilnærming til
sjangerforståelse som et
grunnlag for å utvikle sin
kulturelle kompetanse

ha inngående kunnskap om
arrangering og tilrettelegging av
musikk for ulike ensembletyper
ha innsikt i ulike vitenskapelige
og kunstfaglige metoder for
empirisk og teoretisk basert
kunnskapsproduksjon
kunne analysere musikkfaglige
problemstillinger relatert til
pedagogikk,
organisasjonsstruktur,
kjønnspolitikk og globalisering

kunne anvende relevante
metoder for musikkfaglig
forsknings- og utviklingsarbeid
på en selvstendig og kritisk
reflektert måte

Etter endt utdanning skal
studenten
kunne reflektere rundt den
musikalske lederrollens
kulturelle, pedagogiske og etiske
utfordringer
kunne benytte sin analytiske og
forskningsetiske kompetanse til
å utvikle ny kunnskap om
musikk innenfor sin valgte
studieretning
kunne anvende avanserte
kunnskaper om og ferdigheter i
musikk til nye arbeidsoppgaver
og prosjekter

kunne planlegge, lede og
reflektere rundt musikkutøvelse
i ulike sammenhenger

kunne formidle sin musikkfaglige
kunnskap og kommunisere godt
som musikalsk leder og
ressursperson i et lokalsamfunn
kunne vise evne til nytenkning
innen innovasjons- og
improvisasjonsprosesser
innenfor sin valgte studieretning

Studieretningen musikk- og ensembleledelse sitt læringsutbytte er slik formulert:

KUNNSKAP

FERDIGHETER

GENERELL KOMPETANSE

Etter endt utdanning skal studenten

Etter endt utdanning skal studenten

Etter endt utdanning skal studenten

ha avansert kunnskap om vanlige
ensembletyper innen skole og det
frivillige musikkliv og kunne
anvende denne kunnskapen på
nye områder

kunne anvende en kritisk
fortolkende tilnærming til
sjangerforståelse innenfor
ensembleledelse som et grunnlag
for å utvikle sin kulturelle
kompetanse1

kunne reflektere rundt
lederrollens kulturelle,
pedagogiske og etiske
utfordringer

kunne anvende relevante metoder
for musikkfaglig forsknings- og
utviklingsarbeid på en selvstendig
og kritisk reflektert måte

kunne anvende avanserte
kunnskaper og ferdigheter om
ensembleledelse til nye
arbeidsoppgaver og prosjekter

kunne planlegge, lede og
reflektere rundt praktiske
samspillprosjekter av ulik
størrelse, og for ensembletyper av
ulik sammensetning

kunne formidle sin musikkfaglige
kunnskap og kommunisere godt
som musikalsk leder og
ressursperson i et lokalsamfunn

ha inngående kunnskap om
arrangering og tilrettelegging av
musikk for ulike ensembletyper,
samt spesialisert innsikt i
ledelsesteknikker i ensemble,
inkludert direksjon

kunne benytte sin analytiske og
forskningsetiske kompetanse til å
utvikle ny kunnskap om
ensembleledelse og
musikkledelsespraksis

ha innsikt i ulike vitenskapelige og
kunstfaglige metoder for empirisk
og teoretisk basert
kunnskapsproduksjon innenfor
musikk- og ensembleledelse
kunne analysere musikkfaglige
problemstillinger relatert til
pedagogikk,
organisasjonsstruktur,
kjønnspolitikk og globalisering

kunne vise evne til nytenkning
innen innovasjons- og
improvisasjonsprosesser i
ensembleledelse

Studieretningen musikkvitenskap sitt læringsutbytte er slik formulert:
KUNNSKAP

FERDIGHETER

GENERELL KOMPETANSE

Etter endt utdanning skal
studenten

Etter endt utdanning skal
studenten

Etter endt utdanning skal
studenten

ha avansert kunnskap innen
musikkvitenskap og kunne
anvende denne kunnskapen på
nye områder

kunne anvende en kritisk
fortolkende tilnærming til
sjangerforståelse som et
grunnlag for å utvikle sin
kulturelle kompetanse

kunne reflektere rundt
lederrollens kulturelle,
pedagogiske og etiske
utfordringer
kunne benytte sin analytiske
og forskningsetiske
kompetanse til å utvikle ny
kunnskap om musikk

ha inngående kunnskap om
arrangering og tilrettelegging
av musikk for ulike
ensembletyper
ha innsikt i ulike
vitenskapelige og kunstfaglige
metoder for empirisk og
teoretisk basert
kunnskapsproduksjon
innenfor musikk
kunne analysere musikkfaglige
problemstillinger relatert til
pedagogikk,
organisasjonsstruktur,
kjønnspolitikk og globalisering

kunne anvende relevante
metoder for musikkfaglig
forsknings- og utviklingsarbeid
på en selvstendig og kritisk
reflektert måte

kunne anvende avanserte
kunnskaper om og ferdigheter
i musikk til nye
arbeidsoppgaver og prosjekter

kunne planlegge, lede og
reflektere rundt
musikkutøvelse i ulike
sammenhenger

kunne formidle sin
musikkfaglige kunnskap og
kommunisere godt som
musikalsk leder og
ressursperson i et
lokalsamfunn
kunne vise evne til innovativ
tenkning innen
musikkvitenskapelig
kunnskapsutvikling

Kommentar: Beskrivelsene er i ordlyd på nivå 7, master (2. syklus) i NKR.
Læringsutbyttebeskrivelsene er utformet i kategoriene ‘kunnskap’, ‘ferdigheter’ og ‘generell
kompetanse’, på programnivå og på emnenivå. Læringsutbyttebeskrivelsen er godt
gjennomarbeidet, og godt fundamentert i NKR. Dette er belyst i en egen tabell som viser

sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelsene som er hentet fra NKR og de som er
formulert for masterstudiet i musikk.
Formulering av én felles læringsutbyttebeskrivelse kan betegnes som ‘syretesten’ av en
studieplan som er resultat av en samkjøring mellom to studieprogrammer. Det er en
krevende øvelse å kunne formulere konkrete læringsutbytter som vil være gjeldende for
begge studieprogram. I en egen tabell blir det fremstilt hvilke emner som bidrar til å oppnå
de ulike læringsutbyttene, og i henhold til denne skal man kunne oppnå det totale
læringsutbytte for studiet uavhengig av hvilken studieretning man velger.
For å kunne innfri retningslinjene for studieretning er det utarbeidet egne
læringsutbyttebeskrivelser for hver enkelt studieretning.
Ordlyden må endres fra ‘student’ til ‘kandidat’, i henhold til mal for
læringsutbyttebeskrivelser ved Nord universitet. ‘Student’ skal brukes på læringsutbytter på
emnenivå, mens det på overordnet nivå skal benyttes begrepet ‘kandidat’.
3. Studiets innhold og oppbygging skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås.
Kommentar: Tabellen, som også er nevnt under forrige punkt, viser sammenhengen mellom
det overordnede læringsutbyttet for studiet og emnene i studiet. Studiemodellen viser
tydelig hvilke emner studiet består av per semester, antall studiepoeng per emne, hvilke
emner som er obligatoriske og hvilke som er valgfrie. Det er satt opp en fremdriftsplan i
forhold til hvilke emner man tenker å undervise i på de ulike samlingene. Etter at søknaden
ble sendt inn til akkreditering har det blitt endring i emnekodene. Dette skal være oppdatert
i studieplan på norsk og engelsk, og i selve søknadsdokumentet.
Den forventede årlige studieinnsatsen er beregnet til ca. 1675 timer. Dette er i tråd med de
gjeldende kriterier for et årsstudium. Søknaden inneholder en detaljert beskrivelse av
studentenes arbeidsomfang i studiet per semester totalt, fordelt på kategoriene tilrettelagt
undervisning, selvstudium, eksamensforberedelser og veiledningstimer.
Det er både godt beskrevet og begrunnet at studiets innhold og oppbygning gir grunnlag for
at studentene oppnår læringsutbyttet.
4. Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås.
Kommentar: Spennvidden i arbeidsformene for dette studiet er stort. For begge
studieretningene vil man benytte seg av forelesninger, individuelt arbeid og praktisk
gruppearbeid. For musikk- og ensembleledelse vil man i tillegg bruke verkstedsarbeid og
grupperefleksjon, masterclass i samspill og øvingskor, og praksis/prosjektarbeid med
veiledning. Dette gjenspeiler det utøvende og praktiske aspektet ved denne studieretningen.
De ulike undervisnings- og arbeidsformene er summert opp innledningsvis i studieplanen,
med en nærmere redegjørelse av hvordan disse ulike arbeidsformene hver på sitt vis bidrar
til oppnåelse av læringsutbyttet. Arbeids- og undervisningsformer er grundigere beskrevet i
tilknytning til hver enkelt emnebeskrivelse.

Studieplanen bærer preg av at studentene på master i musikk vil møte aktiviserende og
varierte lærings- og vurderingsformer, som er et målene for den varslede Stortingsmeldingen
om kvalitet i høyere utdanning. På dette masterstudiet vil studenten utfordres til en aktiv
deltagelse i egen læringsprosess.
5. Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset
læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås.
Kommentar : I søknaden gis det en oversikt over alle vurderingsformene som skal benyttes,
med begrunnelser for hvorfor hver enkelt av vurderingsformene er valgt, og hvordan disse
formene egner seg for å vurdere om studentene har oppnådd læringsutbyttet.
I søknaden blir masteroppgaven for musikk- og ensembleledelse grundig presentert, mens
masteroppgaven for musikkvitenskap ikke får samme plass. Dette har sammenheng med at
sistnevnte masteroppgave ikke er like sammensatt, men samtidig kan dette relateres til
faremomentet med denne samkjøringsplanen; at studieretningen i musikk- og
ensembleledelse får større oppmerksomhet, blant annet siden den er mer praktisk, og at
dette i studentgruppen som kan oppfattes som en skjev eller ulik fordeling av ressurser. Fag
må påse at studentene på begge studieretningene blir godt ivaretatt, på de ulike
læringsbaner, slik at de får mulighet til å oppnå læringsutbyttet som, på overordnet nivå, er
felles.
Flere av vurderingsformene er bygd opp slik at beståtte arbeidskrav er sentrale målepunkter
i studentens læringsbane, og forutsetninger for avsluttende vurdering. Det må tas en
gjennomgang av vurderingsformene for å påse at de er i henhold til vedtatte retningslinjer
for Nord universitet.
6. Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier.
Det gjøres rede for det potensielle arbeidsmarkedet til de to studieretningene hver for seg;
Musikk- og ensembleledelse
Denne studieretningen skal, i henhold til søknaden:
(…)utdanne kompetente ledere for musikklivets mange arenaer. (…) Vårt studium vil skape
høyt kvalifiserte musikklærere innen grunn- og videregående skole, som også vil kunne
fungere som dirigenter for kor og korps, instruktører og rektorer ved kulturskoler, ledere av
rockeverksteder, og ledere av annen musikkaktivitet.
Det vises til at flere av de ansatte i Nord universitet sin musikkstab har erfaring fra såkalte
‘kombinasjonsstillinger’, i betydningene av at en musikkutdannet fagperson i et
lokalsamfunn ofte vil inneha et bredt spekter av roller, og det kreves evne til å gå inn i
mange ulike sammenhenger. Denne erfaringen som innehas blant de fagansatte ved
musikkseksjonen i Nord universitet ser ut til å gjenspeile seg i oppbygningen av studiet, i det
at de har søkt å legge til rette for et læringsutbytte som er i tråd med behovene i det norske
samfunnet. Det aktuelle arbeidsmarkedet for de uteksaminerte kandidatene er grundig
belyst og studiets relevans for arbeid er godt begrunnet.

Musikkvitenskap
Denne studieretningen gir i større grad en teoretisk fordypning, og skal, i henhold til
studieplanen;
‘kvalifisere til vitenskapelig og annet videregående faglig arbeid med musikk og til formidling
av musikk og kunnskap om musikk i ulike skoleslag, media og samfunnet for øvrig’.
Studiet gir, sammen med praktisk-pedagogisk utdanning, undervisningskompetanse i skolen,
men ser ut til å skulle favne et bredere marked i form av at det er en teoretisk utdanning på
masternivå. Det er mulig dette kan legges til grunn for at det ikke gis en like grundig
belysning av det aktuelle arbeidsmarkedet som for den andre studieretningen.
Hva gjelder videre studier står det i søknaden at studiet skal gi det nødvendige grunnlag for å
søke opptak til både pedagogiske og utøvende PHD-utdanninger ved andre institusjoner.
Aktuelle utdanningsinstitusjoner og tilhørende studier er listet opp, og nettlenker er
inkludert. Det kommenteres ikke hvorvidt dette avhenger av hvilken studieretning man
velger.
Søknaden er tydeligere enn studieplanen på studiets relevans for arbeidslivet og videre
studier. Dette bør fremgå tydeligere i selve studieplanen, slik at det kommuniseres tydelig til
potensielle studenter. Dersom formuleringen av ett felles læringsutbytte for de to
studieretningene skal stemme med virkeligheten bør det være slik at de utdanner til det
samme markedet, men samtidig vil studentene sitte igjen med noe ulik spesialkompetanse,
og dette bør spesifiseres i studieplanen.
7. Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart.
Kommentar: I henhold til søknaden skal studiets kobling til forskning ivaretas via den høye
andelen professorkompetanse på musikkseksjonen, med deres deltagelse i internasjonale og
nasjonale forskningsnettverk.
Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning er nevnt som et nettverk som
musikkseksjonen tenker å knytte seg til, og studentene skal oppfordres til knytte seg til
relevante internasjonale forskningsnettverk, slik som det nordiske nettverket for
musikkpedagogikk, NNME (Nordic Network for Music Education). I tillegg nevnes det at to av
de ansatte, med potensiale for ytterligere to til, er tilknyttet stipendiatprogrammet ‘Program
for kunstnerisk utviklingsarbeid’, gjennom fullført phD-utdanning og i kvalifiseringsløp til
professor. Det er i søknaden gjort grundig rede forståelsen av, og dermed bruken av,
begrepet ‘kunstnerisk utviklingsarbeid’.
Til sist er det listet opp ulike fagpersoners forskningsresultater, og for hvilke emner resultat
av denne forskningen vil møte studenten, dvs. hvordan dette i praksis er koblet til studiet.
Her er det mye spennende å vise til, og det er liten tvil om at studentene, på begge
studieretningene, vil få input av høy- og variert kompetanse på sin læringsbane; de vil møte
forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid i selve studiet.
Det anbefales en undersøkelse av hvorvidt tilknytning til de to nevnte nordiske nettverk
kommer i stand, denne kan eksempelvis finne sted etter en periode på to år, da det første
kullet på den samkjørte masteren skal være uteksaminerte.

8. Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering, som skal være
tilpasset studiets nivå, omfang og egenart.
Kommentar: Studentene på studieretningen Musikk- og ensembleledelse velger ett
valgemne på 30 studiepoeng i andre studieår. Dette kan, dersom ønskelig, avlegges ved en
annen institusjon, innen- eller utenlands. Det er inngått en avtale om studentutveksling med
Det Jyske Musikkonservatorium (DJM), denne er vedlagt søknaden.
I forhold til internasjonalisering utover dette legges det opp til å rekruttere internasjonale
gjesteforeleserne til deltagelse på samlingene. Fire aktuelle gjesteforelesere er listet opp, og
det spesifiseres hvilke emner disse er aktuelle og ønsket for. Blant disse fire er det to
professorer, en førsteamanuensis, og en produsent- og tekniker. Nasjonaliteter
(Storbritannia, Danmark, Canada, USA) og kort om kompetanse og tilknytning er listet opp.
Dette vurderes som en fin tilnærming til internasjonalisering for et studium som er
samlingsbasert, og som blant annet retter seg mot studenter som er ute i arbeidsmarkedet
allerede. For denne gruppen vil konvensjonell studentmobilitet være uaktuell
I henhold til studieplanen skal valgemnene på 2. studieår skal utlyses internasjonalt, og ved
internasjonale deltagelse vil undervisningen foregår på engelsk. Det er ikke gjort rede for
hvilke planer som er lagt for en slik ‘internasjonal utlysning’. Dette kan med fordel
spesifiseres.
9. Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT
ressurser og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet.
Kommentar: De fysiske forhold som vil møte studentene er godt beskrevet, og det fremgår
at dette er en institusjon som innehar de nødvendige rammer studenter på master i musikk
trenger for å oppnå læringsutbyttet. Især relevant i dette tilfellet er nødvendige fasiliteter
som trengs for praktisk / utøvende virksomhet, som for eksempel bandrom og øvingsrom. I
forhold til kapasitet står det i søknaden at det skal være store tidsflater tilgjengelig for mer
undervisning og gruppeaktivitet enn i dag.
Nødvendigheten av et ekstra fokus på bygging av et godt læringsmiljø er belyst i søknaden,
og det er lagt opp til obligatorisk deltagelse på samlingene. Det er også beskrevet hvordan
kontakten mellom faglærere og studenter skal ivaretas mellom samlingene. Her vil ITtelefoni i form av Skype-kommunikasjon være sentral, og Nord universitet har gode
fasiliteter for dette.
Studenter som kommer langveisfra, vil nødvendigvis ikke nyte godt av de fasiliteter som fins
på Røstad utenom samlingstidspunktene. Disse studentene vil være avhengig av tilgang til
fasiliteter via eget nettverk.
§ 7-3 Fagmiljø knyttet til studiet
1. Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet
slik det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og
det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres.
Kommentar: I vedlegg 10, Studiets fagmiljø – oversikt, gis det i tabell 3 en oversikt over
fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet. Her opplyses det hvilke emner de ulike
fagansatte skal bidra inn i, og det er angitt en prosentvis fordeling mellom undervisning og

veiledning, og forskning- og utvikling. Årsverk i andre studier er oppgitt. Stillingsprosent er
ikke oppgitt i denne tabellen, men dette er til gjengjeld oppgitt i en tabell i selve søknaden.
6,7 av årsverkene vil hentes fra musikkseksjonen ned Nord Universitet, mens ca. 1 årsverk
benyttes til ulike gjesteforelesere. Eksterne/internasjonale lærekrefter er utelatt fra
tabellen, men det skal tas sikte på å tilpasse undervisningsmengden i henhold til gjeldende
behov til enhver tid.
Fagmiljøet er godt beskrevet i søknad og vedlegg, og i samsvar med gjeldende krav i
studietilsynsforskriften. Innhenting av eksterne krefter, gjesteforelesere, kan være krevende
å lykkes med, især på samlingsbaserte studier hvor tidsmarginene er knapt. Det kan med
fordel i ettertid belyses i hvilken grad eksterne krefter har bidratt inn i studiet.
2. Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante
for studiet.
Kommentar: I søknaden er det gjort rede for nettverk og samarbeid som fagpersonene
tilknyttet studiet er involvert i, og det påpekes hvilke deler av studiet som kan nyte godt av
de ulike nettverk. Oversikten reflekterer fagmiljøets flerdelte aktivitet: utøvende,
pedagogisk, og akademisk, noe som også preger oppbyggingen av studiet. Fagmiljøets
deltagelse i nettverk og fora utenfor Nord universitet vurderes som tilstrekkelig for studiet
Master i musikk.
3. Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling
ved institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de
sentrale delene av studiet. Minst 10 prosent av det samlede fagmiljøet skal være professorer
eller dosenter, og ytterligere 40 prosent være ansatte med førstestillingskompetanse.
I henhold til tabeller i søknad, og oversikt i vedlegg 10, oppfyller fagmiljøet de kvantitative
kravene med god margin.
4. Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig- og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid.
For andre syklus gjelder også: Fagmiljøet skal ha dokumenterte resultater på høyt nivå.
Kommentar; I søknaden belyses det hva slags virksomhet de ulike ansatte bedriver innen
forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. I søknaden legges det til grunn at
kompetansevurderinger som er fortsatt av sakkyndige utvalg ved tilsettinger på
førstestillings-/ dosent- og professornivå, er kriterier som kjennetegner kunstnerisk
utviklingsarbeid på et høyt nivå.
Når det gjelder kunstnerisk utviklingsarbeid, henvises det til pkt. 2.7 i søknaden, som drøfter
begrepet ‘kunstnerisk utviklingsarbeid’. Slik jeg leser drøftingen ligger bruken av
begrepet ‘kunstnerisk utviklingsarbeid’ tett opp mot slik det er definert i Stipendprogrammet
for Kunstnerisk Utviklingsarbeid, som legger til rette for doktorgradsarbeid innenfor
kunstnerisk utviklingsarbeid og likestiller kunstnerisk utviklingsarbeid med vitenskapelig
forskningsarbeid. Når masterstudiet Musikk- og ensembleledelse ved tidligere HiNT var i
akkrediteringsprosessen med NOKUT, ble det i første runde påpekt at studiet burde legge til
rette for mer generell akademisk publisering, og i den siste rapporten ble det, som et
forbedringsforslag, anbefalt å videre belyse likheter og forskjeller mellom tradisjonell
akademisk forskning og kunstnerisk forskning. Nettopp samkjøringen av de to

masterstudiene musikk- og ensembleledelse og musikkvitenskap, kan betraktes som et svar
på dette, da musikkvitenskapen og fagmiljøet knyttet til denne studieretningen i større grad
bringer med seg det som kan kalles ‘tradisjonell akademisk forskning’.
Det er lagt ved publikasjonslister for alle tilsatte tilknyttet studiet som har første- eller
toppkompetanse (2011-2016), vedlegg 12. I sum legges det frem tydelige indisier på at
fagmiljøet driver aktiv forskning og faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid, og at de har
dokumenterte resultater på høyt nivå.
5. For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha hensiktsmessig
erfaring fra praksisfeltet.
Kommentar: Det er igangsatt et arbeid for utarbeiding av nye avtaler som gjelder for Nord
universitet. Gjeldende samarbeidsavtale mellom Levanger kommune og tidligere HiNT om
praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen er vedlagt søknaden, i tillegg til et brev
som bekrefter at denne samarbeidsavtalen også vil gjelde studentene på mastergradsstudiet
i musikk. Som følge av fusjonen, og etableringene av Nord universitet, er det nå igangsatt et
arbeid med fornyelse av disse avtalene.
Nylig ble en rammeavtale mellom Levanger kommune og Nord universitet om oppfølging og
veiledning av studenter i praksis tilknyttet grunnskolelærerutdanning master 1.-7. og 5.-10.
signert. Denne er vedlagt søknaden.
Det må jobbes videre med å få på plass en oversikt over eksterne praksisveiledere og deres
kompetanse.
Oppsummering
Søknaden med tilhørende studieplaner og vedlegg er gode dokumentasjoner på at dette
studiet har de rammevilkår som kreves for et studium på masternivå i Norge. Det aktuelle
studiet er et resultat av en samkjøringsprosess, hvor to allerede akkrediterte studier slås
sammen til et felles masterprogram, med to studieretninger. I og med at studiet oppfyller
kravene til studieretning, skal studiet utlyses med mulighet for å søke opptak direkte til den
ønskede studieretning.
Fagmiljøene har lykkes i å sette sammen et studium som gir ett felles totalt læringsutbytte.
Studiets læringsutbytter er godt forankret i NKR. Fagmiljøet rundt studentene og de
fagansatte blir med dette større og mer robust, og dette forventes å kunne gi positive
ringvirkninger. Kompetansen blant de ansatte er høy, og listene for deltagelse i ulike
nettverk og samarbeidsforum er lange. Det er i søknaden gjort rede for hvordan denne
kompetansen skal komme studentene til gode i deres læringsbaner.
Det er lagt opp til varierte arbeids- og undervisningsformer, som igjen er gjenspeilet i
varierte former for vurdering av oppnåelse av læringsutbyttene. Aktiviserende og varierte
lærings- og vurderingsformer er et målene for den varslede Stortingsmeldingen om kvalitet i
høyere utdanning. På dette masterstudiet vil studenten utfordres til en aktiv deltagelse i
egen læringsprosess. Studiet er samlingsbasert, og det er gjort gode refleksjoner og grep i
forhold til å skape et godt læringsmiljø for studentene. Videre fokus på dette må ivaretas
gjennom hele studieløpet.

Flere av vurderingsformene er bygd opp slik at beståtte arbeidskrav er sentrale målepunkter
i studentens læringsbane, og forutsetninger for avsluttende vurdering. Det må tas en
gjennomgang av vurderingsformene for å påse at de er i henhold til vedtatte retningslinjer
for bruk av arbeidskrav ved Nord universitet.
Samtidig er studieløpene relativt forskjellige avhengig av hvilken studieretning man velger.
Det er viktig at de to ulike løpene er tydelig kommunisert i det studiet lyses ut, slik at
studentene får full klarhet i hva det er de søker opptak til, og hvilke muligheter de skal kunne
få på de to ulike studieretningene. Et viktig skille mellom de to er at den ene har praksis /
prosjektarbeid, mens den andre ikke har det i sin studiemodell. Antallet samlinger er også
ulikt. I og med at opptakskravene er ulike, bør det lyses ut slik at man kan søke på den valgte
studieretningen.
Siden studieretningen i musikk- og ensembleledelse er bygd opp slik at den skal kunne inngå
som det fjerde året i 4-årig grunnskolelærerutdanning må det være klar og tydelig
kommunikasjon rundt dette i forhold til krav til praksis, og hvordan en innpassing av
musikkfaglige emner i praksis gjennomføres.
I og med at dette er et samlingsbasert studium må det tidlig avklares tidspunkt for samlinger
og eksamensavvikling. Dette for å kunne rekruttere bredt, og være et aktuelt tilbud for de
som allerede er i jobb, og / eller som ikke bor i nærheten av der hvor samlingene skal finne
sted.
Den store utfordringene for fagmiljøet blir å skape ett felles studium, samtidig som de evner
å ivareta de ulike behovene og kriteriene som kjennetegner de to studieretningene. Det er
lagt opp til kontinuerlig evaluering av studiets emner i etterkant av hver samling. Etter hvert
som erfaringsbasen for studiet bygges opp bør det tas en vurdering i forhold til i hvilken grad
man har lykkes i å skape et nytt studium.

Studieplan
Master i musikk, mastergradsstudium
Master in Music
120 studiepoeng

Innledning
Spesialisering i Musikk- og ensembleledelse
Studiet skal utdanne kompetente ledere for musikklivets mange arenaer, som for eksempel
grunn- og videregående skole, kulturskoler innen både privat og offentlig sektor,
rockeverksteder, korps og kor. Å være leder av slike musikalske utfoldelsesarenaer fordrer en
kombinert innsikt av musikkpraktisk, organisatorisk, kulturell og pedagogisk art. Studiet
vektlegger derfor det kollektivt utøvende, og vil gi grundig øvelse i å håndtere lederrollen i et
stadig mer mangfoldig musikkliv. Kvalitativ samspillmetodikk utvikles i praktisk verkstedarbeid, og overføres på tvers av ensembletyper og referanserammer. Den teoretiske innsikten vil
komme til uttrykk som kollektive refleksjoner rundt praksisprosjekter/ prosjektarbeid og som
vitenskapelig diskurs. Nord universitet har et nasjonalt ansvar for lule- og sørsamisk språk og
kultur, og dette vil avspeile seg i studiets innhold.
Spesialisering i Musikkvitenskap
Studiet gir mulighet for fordypning og konsentrasjon innenfor utvalgte deler av
musikkvitenskapen. Innen alle disipliner vil emner bli relatert til et nordnorsk og Nordkalottperspektiv, avhengig av pågående forskning innen feltet. I denne sammenheng vil en f.eks.
fokusere på regionale spørsmål i et globalt perspektiv, herunder spørsmål om nordnorske og
Nordområdenes gehørtraderte musikkmiljøer i relasjon til verdenssamfunnet,
urbefolkningsproblematikk og kjønnsperspektiver.
Særlig fokus rettes mot ulike musikalske uttrykk innen f.eks. folkemusikalske,
populærmusikalske, kunstmusikalske, jazzmusikalske og ”cross over”-sjangere som en har vært
vitne til i nyere tid – og sammenvevingen mellom disse.

Opptakskrav og rangering
Grunnlaget for opptak er:
●
●
●
●
●

grunnskolelærerutdanning
bachelorgrad
cand.mag.-grad
annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som
jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

Innenfor ett av de nevnte utdanningsløp må det inngå:
●

integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor
fagområdet musikk eller

●



for spesialisering i Musikk- og ensembleledelse: fordypning i fag, emne eller emnegruppe
i musikk av minimum 80 studiepoengs omfang eller fordypning i fag, emne eller
emnegruppe i musikk av minimum 60 studiepoengs omfang, og 20 studiepoengs omfang
innen pedagogikk og didaktikk. Studenter i grunnskolelærerutdanning kan begynne
mastergradsstudiet etter sitt 3. studieår, såfremt de oppfyller kravene til fordypning
(som skissert over), til pedagogikk og elevkunnskap (og eventuelle obligatoriske
undervisningsfag for GLU 1-7 eller GLU 5-10), har gjennomført bacheloroppgaven og
minimum 80 dager praksis.
for spesialisering i Musikkvitenskap: integrert 90 studiepoeng musikk eller tilsvarende
dokumentert realkompetanse.

I forskriften stilles det ingen krav til praksis ved opptak. Ved det omsøkte studiet er det en fordel
at studentene har erfaring med ensembleledelse fra kulturskole, grunnskole, korps, kor,
rockeverksted, eller lignende, og/eller praksisperioder i egen studiebakgrunn.
Det vil foretas årlige opptak til masterstudiet i vårsemesteret. Søkere til spesialisering i Musikkog ensembleledelse vil måtte bestå en opptaksprøve av musikkfaglig karakter (prøvespill/
prøvesang). Bare studenter som tilfredsstiller kravene i Forskrift om krav til mastergrad, som
skissert over, vil kalles inn til opptaksprøve. Opptaksprøven har et omfang på 30 minutter, og
den organiseres og bedømmes av faglærere tilknyttet masterstudiet. Opptaksprøven skal
primært vise søkerens utøvende ferdigheter. Bakgrunnen for dette er at det omsøkte studiet
avkrever studentene utøvende musikkferdigheter på et høyt nivå. Spilleprøven følges av en
samtale på 15 minutter, som vil kartlegge studentens motivasjon og forutsetning for å
gjennomføre masterstudiet. Samtalen gjennomføres av to av faglærerne.
I spilleprøven framføres et ca. 15 minutters utvalg av studentens samlede program. Det meste av
programmet må fremføres i samspill med band. Søkerne sørger for akkompagnement selv.
Vanskelighetsgraden på stoffet er tilsvarende eksamensrepertoar for bachelorgrad i
musikk/tilsvarende. Instituttets standard utstyr kan benyttes, i tillegg kan en ta med eget utstyr.
Det er beregnet inntil en halv time til opprigging og lignende i prøvelokalet før prøven starter.
Når prøven er gjennomført, må søker og band være av scenen i løpet av fem minutter.
Rangering av studentene vil være nivå på spilleprøven (50 %) og motivasjon og forutsetning for
å gjennomføre studiet, slik dette kommer til uttrykk i samtalen (50 %). Rangeringen foretas av
de involverte faglærerne.
Til spesialisering i Musikkvitenskap er det ingen opptaksprøve.
Det kreves godkjent politiattest.

Varighet og omfang
Master i musikk er et mastergradsstudium av 120 studiepoeng. Studiet foregår samlingsbasert,
med 4 ukesamlinger hvert semester det første studieåret, 3 samlinger høstsemesteret andre
studieår, og 2 samlinger vårsemesteret det andre studieåret. Spesialiseringen i Musikkvitenskap
har ingen samlinger på vårsemesteret, bare individuell veiledning.

Studiets totale læringsutbytte
KUNNSKAP

FERDIGHETER

Etter endt utdanning skal
studenten
ha avansert kunnskap innenfor
sin valgte spesialisering og
kunne anvende denne
kunnskapen på nye områder

Etter endt utdanning skal
studenten
kunne anvende en kritisk
fortolkende tilnærming til
sjangerforståelse som et
grunnlag for å utvikle sin
kulturelle kompetanse

ha inngående kunnskap om
arrangering og tilrettelegging
av musikk for ulike
ensembletyper
ha innsikt i ulike
vitenskapelige og kunstfaglige
metoder for empirisk og
teoretisk basert
kunnskapsproduksjon
kunne analysere musikkfaglige
problemstillinger relatert til
pedagogikk,
organisasjonsstruktur,
kjønnspolitikk og globalisering

kunne anvende relevante
metoder for musikkfaglig
forsknings- og utviklingsarbeid
på en selvstendig og kritisk
reflektert måte

kunne planlegge, lede og
reflektere rundt
musikkutøvelse i ulike
sammenhenger

GENERELL KOMPETANSE
Etter endt utdanning skal
studenten
kunne reflektere rundt den
musikalske lederrollens
kulturelle, pedagogiske og
etiske utfordringer
kunne benytte sin analytiske
og forskningsetiske
kompetanse til å utvikle ny
kunnskap om musikk innenfor
sin valgte spesialisering
kunne anvende avanserte
kunnskaper om og ferdigheter
i musikk til nye
arbeidsoppgaver og prosjekter

kunne formidle sin
musikkfaglige kunnskap og
kommunisere godt som
musikalsk leder og
ressursperson i et
lokalsamfunn
kunne vise evne til nytenkning
innen innovasjons- og
improvisasjonsprosesser
innenfor sin valgte
spesialisering

Læringsutbytte
Studieretning musikk- og ensembleledelse

KUNNSKAP

FERDIGHETER

Etter endt utdanning skal
studenten
ha avansert kunnskap om
vanlige ensembletyper innen
skole og det frivillige musikkliv
og kunne anvende denne
kunnskapen på nye områder

Etter endt utdanning skal
studenten
kunne anvende en kritisk
fortolkende tilnærming til
sjangerforståelse innenfor
ensembleledelse som et
grunnlag for å utvikle sin
kulturelle kompetanse1

ha inngående kunnskap om
arrangering og tilrettelegging
av musikk for ulike
ensembletyper, samt
spesialisert innsikt i
ledelsesteknikker i ensemble,
inkludert direksjon
ha innsikt i ulike
vitenskapelige og kunstfaglige
metoder for empirisk og
teoretisk basert
kunnskapsproduksjon
innenfor musikk- og
ensembleledelse
kunne analysere musikkfaglige
problemstillinger relatert til
pedagogikk,
organisasjonsstruktur,
kjønnspolitikk og globalisering

kunne anvende relevante
metoder for musikkfaglig
forsknings- og utviklingsarbeid
på en selvstendig og kritisk
reflektert måte

1

kunne planlegge, lede og
reflektere rundt praktiske
samspillprosjekter av ulik
størrelse, og for ensembletyper
av ulik sammensetning

GENERELL KOMPETANSE
Etter endt utdanning skal
studenten
kunne reflektere rundt
lederrollens kulturelle,
pedagogiske og etiske
utfordringer
kunne benytte sin analytiske
og forskningsetiske
kompetanse til å utvikle ny
kunnskap om ensembleledelse
og musikkledelsespraksis
kunne anvende avanserte
kunnskaper og ferdigheter om
ensembleledelse til nye
arbeidsoppgaver og prosjekter

kunne formidle sin
musikkfaglige kunnskap og
kommunisere godt som
musikalsk leder og
ressursperson i et
lokalsamfunn
kunne vise evne til nytenkning
innen innovasjons- og
improvisasjonsprosesser i
ensembleledelse

Vi henter uttrykket "kulturell kompetanse" fra Nasjonale Retningslinjer for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og
estetiske fag.

Læringsutbytte
Studieretning musikkvitenskap
KUNNSKAP

FERDIGHETER

GENERELL KOMPETANSE

Etter endt utdanning skal
studenten
ha avansert kunnskap innen
musikkvitenskap og kunne
anvende denne kunnskapen på
nye områder

Etter endt utdanning skal
studenten
kunne anvende en kritisk
fortolkende tilnærming til
sjangerforståelse som et
grunnlag for å utvikle sin
kulturelle kompetanse

Etter endt utdanning skal
studenten
kunne reflektere rundt
lederrollens kulturelle,
pedagogiske og etiske
utfordringer
kunne benytte sin analytiske
og forskningsetiske
kompetanse til å utvikle ny
kunnskap om musikk

ha inngående kunnskap om
arrangering og tilrettelegging
av musikk for ulike
ensembletyper
ha innsikt i ulike
vitenskapelige og kunstfaglige
metoder for empirisk og
teoretisk basert
kunnskapsproduksjon
innenfor musikk
kunne analysere musikkfaglige
problemstillinger relatert til
pedagogikk,
organisasjonsstruktur,
kjønnspolitikk og globalisering

kunne anvende relevante
metoder for musikkfaglig
forsknings- og utviklingsarbeid
på en selvstendig og kritisk
reflektert måte

kunne anvende avanserte
kunnskaper om og ferdigheter
i musikk til nye
arbeidsoppgaver og prosjekter

kunne planlegge, lede og
reflektere rundt
musikkutøvelse i ulike
sammenhenger

kunne formidle sin
musikkfaglige kunnskap og
kommunisere godt som
musikalsk leder og
ressursperson i et
lokalsamfunn
kunne vise evne til innovativ
tenkning innen
musikkvitenskapelig
kunnskapsutvikling

Oppbygging og sammensetting
Mastergradsstudiet i Musikk ved Nord universitet er et samlingsbasert fulltidsstudium over to år.
Studiet inneholder 60 studiepoeng pr. studieår. Felles for begge spesialiseringene er emnene
«Musikkvitenskapelig teori og metode» og «Komponering og arrangering». Første studieår vil i så
måte gi en innføring i musikkvitenskapelig teori og metode, herunder også skole- og
organisasjonskunnskap, ledelseskunnskap, flerkulturalitet og kjønnstematikk, samt skriftlig og
spontan arrangering og tilrettelegging av musikk.
Innenfor spesialiseringen «Musikk- og ensembleledelse» vil man bruke første studieår til å
etablere en forståelse av praktisk arbeid med tilrettelegging av musikk for ulike typer ensembler,
med et bredt musikalsk utvalg som inkluderer det samiske. Denne typen praktiske situasjoner gis

teoretisk og samfunnsmessig anknytning gjennom emnet «Ensemble: teori, metode og praksis»,
der didaktiske og læringsteoretiske perspektiver belyses og prøves ut. I tilknytning til emnene
første studieår er det for de studentene som velger denne spesialiseringen krav om obligatorisk
prosjektarbeid eller veiledet praksis med varighet av totalt 20 dager. Veiledet praksis gjelder
studenter fra grunnskolelærerutdanningen, som kan velge å la første år i masterstudiet erstatte
fag i fjerde år av grunnskolelærerutdanningen.
Innenfor spesialiseringen «Musikkvitenskap» vil emnet «Musikk, identitet og kultur på
Nordkalotten» ta opp ulike musikkpraksiser på Nordkalotten, med særlig vekt på folkemusikk
og samisk musikk i en kontemporær kontekst. Emnet gir, i tillegg til generell innsikt i
Nordområdenes ulike musikkformer, analytiske ferdigheter og trening i kritisk refleksjon
omkring egen og andres musikkulturelle bakgrunn. I tillegg vil studentene ta delemnet
«Populærmusikkstudier», som gir en generell oversikt over teoretiske perspektiver på
populærmusikk der bl.a. musikologiske, økonomiske, historiske og sosiale aspekter diskuteres. I
emnet inngår både musikkvitenskapelige og musikksosiologiske perspektiver på
populærmusikk.
Studenter på spesialiseringen Musikk- og ensembleledelse kan velge mellom tre valgemner andre
studieår. Valgemnene representerer et skjerpet fokus og bygger på elementer i studiets første år.
Innen ”Rytmisk korledelse” er det en spesifikk lederfunksjon som vektlegges, mens i ”Joik og
tradisjonsfornyelse” er det en bestemt retning innen det utøvende som står sentralt. I emnet
«Komponering for scene, film og tv» bygges det på studentenes kunnskap om og ferdigheter i
komponering og arrangering fra første studieår, og studentene oppfordres til å skape sitt eget
musikalske uttrykk. Innenfor spesialiseringen Musikkvitenskap ligger det to emner i 2.studieår;
«Musikkvitenskapelig fordypningsemne», som er en videreføring av teoretiske og vitenskapelige
perspektiver fra emnet «Musikkvitenskapelig teori og metode» og «Musikkproduksjon.
Valgemnene kan tas uavhengig av spesialisering, men for studenter som har valgt spesialisering i
musikkvitenskap, men ønsker å ta «Rytmisk korledelse» eller «Joik og tradisjonsmusikk», vil det
gjennomføres en opptaksprøve . For studenter på spesialiseringen Musikkvitenskap vil et
valgemne i så måte erstatte emnene «musikkvitenskapelig fordypningsemne» og
«musikkproduksjon».

Praksis
Studentene som tar studiet som del av GLU-utdanningen skal gjennomføre obligatorisk praksis
som del av dette studiet. Studentene på spesialiseringen Musikk- og ensembleledelse (utenfor
GLU) skal gjennomføre obligatorisk prosjektarbeid innenfor emnet Ensemble: teori, metode og
praksis. Kvaliteten på prosjektarbeidet vil ivaretas med egne avtaler med valgte praksisplasser.
Spesialiseringen inneholder to perioder med prosjektarbeid/ praksis på 10 dager hver.
Prosjektarbeid/ praksis er lagt til første studieår, første og andre semester. Etter endt
prosjektarbeid/ praksis leverer studentene et refleksjonsnotat på 5 sider som skisserer
erfaringer og reflekterer studentens opplevelse av oppnådd læringsutbytte.

Arbeids-, lærings-, og vurderingsformer
De relevante arbeidsformene for dette studiet vil, avhengig av hvilken spesialisering man velger,
være:
●
●
●
●
●
●
●

forelesninger
individuelt arbeid
praktisk gruppearbeid
verkstedsarbeid og grupperefleksjon
masterclass i samspill
øvingskor
praksis/prosjektarbeid med veiledning

Forelesninger, individuelt arbeid og praktisk gruppearbeid (begge spesialiseringene)
Teorigrunnlaget øves opp gjennom forelesninger, individuelt mappearbeid og gruppearbeid, og
danner grunnlaget for praktisk samspillsarbeid. Vekselvirkningen mellom disse arbeidsformene
vil inngå i samtlige av emnene og danne grunnlaget for refleksjoner over lederrollen.

Verkstedsarbeid og grupperefleksjon (musikk- og ensembleledelse)
Studiets intensjon er å prøve ut teori og metode for ledelse av samspill i konkrete
verkstedssituasjoner. Heller enn mesterlære-basert undervisning på tomannshånd vil vi gi
studentene samspillrelaterte oppgaver innen differensiering og tilpasning til målgruppen, og
arbeide dem frem i kollektive masterclass-situasjoner.
Alle disse scenariene vil også være relevante for gjennomføring av det selvstendige arbeidet, der
studentene oppfordres til å gjennomføre praksisprosjekter ved (eventuell) egen praksisarena. Vi
ønsker å vurdere det audiovisuelle materialet som prosess like mye som kunstnerisk resultat, og
vi ønsker å vurdere refleksjonsnivå ut fra tilførsel av teori fra studiets første år.

Masterclass i samspill og øvingskor (musikk- og ensembleledelse)
Bruken av denne arbeidsformen har samme begrunnelse som prosjektarbeid et (omtales under),
det vil si, praktisk anvendelse av tilegnet kunnskap. Denne arbeidsformen reflekterer
arbeidsoppgaver og metoder som studentene etter endt studium vil forholde seg til i
arbeidslivet.

Praksis/prosjektarbeid med veiledning (musikk- og ensembleledelse)
Prosjektarbeid innebærer praktisk arbeid, hvor studentene tilegner seg spesialisert innsikt i
ledelsesteknikker. Arbeidet representerer en arena hvor de får prøvd ut teorier de har tilegnet
seg gjennom forelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid knyttet til samlingene. Her får
studentene også erfaring med å planlegge, lede og reflektere over de prosjektene de igangsetter.
Praksis/prosjektarbeidet vil være veiledet av interne veiledere på Nord Universitet.
Praksis/prosjektarbeid er en viktig del av studiet, ettersom det gir studentene anledning til å
prøve ut og erfare teori og metodikk knyttet til ensembleledelse, samt øving i å jobbe med
definerte ensemblegrupper. De praktiske erfaringene og refleksjonene som praksis/
prosjektarbeid vil kunne initiere, vil gi et viktig grunnlag for innovasjon og nytenkning.

Praksis/prosjektarbeidet vil også være et viktig tiltak som kan bidra til inspirasjon og ideer til
utvikling av masteroppgaven, gi studentene mulighet til å relatere studiearbeidet til
yrkeserfaringer og orientere studentene mot musikk som yrkesfelt i barnehage, skole eller andre
relevante samarbeidsinstanser.

Krav om skikkethet og autorisasjon
I lærerutdanningene skal universitetet vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr.
§ 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele
studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen.

Tekniske og andre forutsetninger
Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon
i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv
dekke kostnader til dette.

Sensorordning
Bruk av intern og ekstern sensor fremgår av emnebeskrivelsene.

Internasjonalisering
Siden studiet er samlingsbasert, og blant annet retter seg mot studenter som er ute i
arbeidsmarkedet allerede, vil konvensjonell studentmobilitet være uaktuell for flere av våre
fremtidige studenter. Både vår etablerte faglærerutdanning og det omsøkte studiet fokuserer mye
på utøvelse, og derfor har vi for vane å søke i utlandet etter gjesteforelesere med sammensatte
yrkestilværelser og merittlister fra kunstnerisk og kommersielt musikkliv som gjør dem
attraktive som pedagoger ved ledende institusjoner i hjemlandene. Denne typen kompetanse
utløser ikke nødvendigvis de konvensjonelle mulighetene for utvekslingsavtaler som f.eks.
Erasmus-systemet kan åpne for, men vi er faste i troen på at musikkstudenter trenger faglig
nærkontakt med internasjonalt praktiserende topputøvere på vår egen campus.
Valgemnene i 2.studieår vil lyses ut internasjonalt og undervisningen kan derfor foregå på
engelsk.

Kvalifikasjon/vitnemål
Ved fullført studium tildeles graden Master i musikk. Studiet kvalifiserer studentene for
profesjonsrettet arbeid og for forskningsarbeid og doktorgradsstudier.

Studieevaluering
Det vil bli gjennomført evaluering i tilknytning til hver samling.

Tabell A: Studiemodell for Master i musikk, mastergradsstudium:
Felles

Spesialisering
Musikk- og
ensembleledelse

Spesialisering i
Musikkvitenskap

EMNER

Stp.

MUS4010
Musikkvitenskapelig teori og metode
MUS4020
Komponering og arrangering
MUS4030
Ensemble: teori, metode og praksis
MUS4040 Praksis/ prosjektarbeid
Valgemner
MUS5080 Masteroppgave
MUS4050 Musikk, kultur og identitet
på Nordkalotten
MUS4060 Populærmusikkstudier
MUS5040 Musikkvitenskapelig
fordypningsemne
MUS5050 Musikkproduksjon
MUS5090 Masteroppgave
Som studiepoeng

15

EMNER
MUS5010 Valgemne 1: Rytmisk korledelse
MUS5020 Valgemne 2: Joik og tradisjonsfornyelse
MUS5030 Valgemne 3: Komponering for scene, film og
tv
Eksternt valgemne ved samme eller annen institusjon
Sum studiepoeng

Vår

Høst

Vår

15
30

30
30
15
15
15
15
30
120

Stp.
30
30
30
30
30

Høst

Høst

Vår

Høst

Vår

MUS4010: Musikkvitenskapelig teori og metode
Music Theory and Methodology
Studiepoeng
Emnenivå
Inngår i
studieprogram
Gjennomføres
Forhåndskrav
Studieleder
Fagansvarlig
Vurdering

15 studiepoeng
Master
Master i musikk, mastergradsstudium
Høstsemester, 1.studieår
Alle arbeidskrav og eksamener må̊ være bestå tt før studenten kan levere
selvstendig arbeid.
Geir Berg-Lennertzen
Ove Larsen
Gradert karakter. Ekstern sensur

Innledning
Emnet skal gi innføring i de grunnleggende prinsippene for historisk, teoretisk og empirisk
forskning. Det skal legge grunnlaget for økt innsikt i teori og metode for utforskning av ny
kunnskap, herunder kunstnerisk utviklingsarbeid, samt hvordan ulike vitenskapsteoretiske
tradisjoner preger forskningsprosessen og medfører ulike former for forståelse og kunnskap.
Det skal bidra til å skape en helhetlig forstå else for skole, kulturskole og annet organisert
musikkliv, samt hvordan ulike prosesser, relasjoner, forventninger, ulike aktører, kulturelle
bakgrunner og rammeforutsetninger påvirker musikalsk virksomhet og utvikling.
Emnet skal også̊ gi studentene innsikt i hvordan ulike musikalske institusjoner på virkes av
politiske styringsprosesser på lokalt-, regionalt og nasjonalt nivå̊ . Læringsprosessene i dette
emnet vil delvis være en direkte forberedelse til studentenes arbeid med masteroppgaven.

Læringsutbytte
KUNNSKAP

FERDIGHETER

GENERELL KOMPETANSE

Etter endt studium skal
studenten:
ha inngående kunnskap
musikkvitenskapens egenart,
historie og relevans, samt om
sentrale styringsdokumenter
som regulerer musikalske
institusjoner

Etter endt studium skal
studenten:
kunne analysere og debattere
faglige problemstillinger med
utgangspunkt i inngående
kunnskaper innen fagområdet

Etter endt studium skal
studenten:
kunne behandle avanserte
teoretiske tilnærminger knyttet
til musikkvitenskapelige
problemstillinger

ha kjennskap til sentrale
kvalitative og kvantitative
forskningsmetoder og evner å
bruke relevant
forskingsmetodikk for utvikling
av ny kunnskap
ha inngående kunnskap om
hvordan forskjellige
musikkformer konstrueres
gjennom ulike musikalske og
kulturelle diskurser, ritualer og
praksiser.

kunne anvende avanserte
etnomusikologiske perspektiver i
tilnærmingen til musikk som
kulturelt studiefelt

ha innsikt i hvordan ulike
vitenskapsteoretiske tradisjoner
preger forskningsprosessen og
medfører ulike former for
forståelse og kunnskap

kunne vurdere hva slags
metodetilnærminger som vil
være hensiktsmessige i forhold til
hva som skal utforskes

kunne anvende sine kunnskaper
om og ferdigheter i musikk til
innovasjon innen emneområdet

ha inngående kunnskap om
sammenhenger mellom musikk,
kjønn og identitet

kunne analysere og forholde seg
kritisk til ulike
informasjonskilder og anvende
disse i egen forskning

kunne legitimere arbeid med
musikk basert på forstå else for
hvordan ulike institusjoner styres
politisk

Arbeids- og undervisningsformer
Seminar-/samlingsdeltakelse.

Vurderingsordning
Arbeidskrav:
Obligatorisk oppmøte.
Studentene skal gjennomføre 3 skriftlige arbeidskrav i form av rapporter, refleksjonsnotat og
fagtekster, bå de individuelt og i gruppe. Arbeidskravenes innhold, omfang og anknytning til
læringsutbytte vil bli nærmere beskrevet i semesterplanen.
Eksamen:
Hjemmeeksamen, 10 dager. Studentene formulerer sin eksamensoppgave ut fra kriterier som for
eksempel pensumrelevans og forbindelse til egen praksisarena. Oppgaveformuleringen
godkjennes av faglærer(ne).
Vurderingsuttrykk: Gradert karakter. Ekstern sensur.
Emneevaluering
Emnet evalueres etter hver samling.

Litteratur:
Kultur som studiefelt
Berg, Berit og Kirsten Lauritsen (2009). Eksil og livsløp. Oslo: Universitetsforlaget
Elstad, Beate og Donatella de Paoli (2008). Organisering og ledelse av kunst og kultur. Oslo:
Cappelen Damm Akademisk
Frønes, Ivar (2001). Handling, kultur og mening. Bergen: Fagbokforlaget
Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. - London : Fontana Press. (Kap. 1). I:
Kompendium nr 1069
Hjort, Peter (2003). «Fra god ungdom til god voksen». Foredrag ved Folkeuniversitetet i Bærum,
2003
Marcus, G.E. (1999). Anthropology as Cultural Critique. - Chicago : The University of Chicago
Press. (Kap. 2). I: Kompendium nr 1069
McClary, Susan (2002). Feminine Endings: Music, Gender, and Sexuality. Minneapolis: University
of Minnesota Press

Moissala, Pirkko og Beverley Diamond (2000). Music And Gender. Illinois: University of
Illinois Press
Rennemo, Øystein og Yvonne von Friedrichs (red.)(2013). Kvinners foretak og foretakende
kvinner. Trondheim: Akademika forlag
Sørensen, A. S. [et al.]. Nye kulturstudier : en innføring. - Oslo : Spartacus, cop. 2008. - ISBN 97882-304-0039-5 (h.)
Wennes, Grete (2006). Kunstledelse: Om ledelse av og i kunstneriske virksomheter. Oslo: Abstrakt
forlag

Musikk som kulturelt studiefelt
Clayton, M., T. Herbert, R. Middleton (eds). The Cultural study of music : a critical introduction. New York : Routledge, 2012. - ISBN 978-0-415-88191-3 (h.)
Dybo, Tor, 2012: Representasjonsformer i jazz- og populærmusikkanalyse: En drøfting av enkelte
problemområder, retninger og arbeider innen feltet. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim
Knutsen, Jan Sverre (2008). ”Forskjeller og fellesskap? Musikk med små barn i er flerkulturelt
perspektiv”. I: Ann Merete Otterstad (red.). Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold - fra
utsikt til innsikt. Oslo: Universitetsforlaget

Koorman, Constantijn (2007). ”Community music as music education: on the educational
potential of community music”. International Journal of Music Education Vol.
25 no. 2 151-163
Myers, David E (2007). ”Freeing music education from schooling: toward a lifespan
perspective on music learning and teaching”. I: International Journal of
Community Music, Volume 1, Number 1, 24 August 2007, pp. 49-61(13)
Tomlinson, G. (2007). The Web of Culture: a context for musicology. I Tomlinson, G. Music and
Historical Critique. Selected essays. - Ashgate : Aldershot. (s. 1-14). I: Kompendium nr
1069
Wenger, Etienne (2002): Cultivating communities of practice. Harvard: Harvard Business Review
Press

Musikk - begrep og innhold
Tanner, M. Understanding music. I: Kemal & Gaskell (ed.): Performance and autheticity in the
arts. - Cambridge : Cambridge University Press, 1999. - (s. 97-113). I: Kompendium nr
1070
Herwitz, D. Aesthetics : key concepts in philosophy. - London : Continuum, c2008. - ISBN 978-08264-8919-7 (h.). Kap 2 (s. 11-27) ; kap. 6 (s. 151-172)
Hamilton, A. (2007): Aesthetics and music. - London : Continuum, c2007. - ISBN
9780826485199 (h.). Kap. 2 (s. 40-65) ; kap. 7(s. 192-217)
Goehr, L. The Imaginary Museum of Musical Works. - Oxford : Oxford University Press, 2007.
(Introductory Essay, p. xvii-lii). I: Kompendium nr 1070
Jørgensen, S.H. (2012). Noter til musikken: Premisser og konstruksjoner. Norsk Tidsskrift for
Musikkforskning, NTM-online, vol. 1. Nettdokument
Kerman, J. (1980). How We Got into Analysis, and How to Get out. Critical Inquiry, vol 7, no. 2 (s.
311-331). I: Kompendium nr 1070
Etnomusikologiske perspektiver og metode
Aubert, L. The music of the other : new challenges for ethnomusicology in a global age. - Aldeshot
: Ashgate, c2007. - ISBN 978-0-7546-5343-1 (h.)
Rice, T. Toward a Mediation of Field Methods and Field Experience in Ethnomusicology. I Barz,
G., Cooley, T. J. (red): Shadows in the Field. - 2. ed. -Oxford : Oxford University Press,
2008. (s. 42-61). I: Kompendium nr 1071
Titon, J.T. Knowing Fieldwork. I Barz, G., Cooley, T. J. (red): Shadows in the Field. - 2. ed. - Oxford
: Oxford University Press, 2008. (s. 25-41). I: Kompendium nr 1071

MUS4020: Komponering og arrangering
Composing and arranging
Studiepoeng
Emnenivå
Inngår i
studieprogram
Gjennomføres
Forhåndskrav
Studieleder
Fagansvarlig
Vurdering

15 studiepoeng
Master
Master i musikk, mastergradsstudium
1. og 2.semester, 1.studieår
Alle arbeidskrav og eksamener må̊ være bestå tt før studenten kan levere
selvstendig arbeid.
Geir Berg-Lennertzen
Bodvar Moe
Gradert karakter. Ekstern sensur.

Innledning
Undervisningen vil dreie seg om komponering, arrangering, notasjon og innspilling av musikk.
Det forutsettes forkunnskaper om bruk av notasjons- og innspillingsprogrammer. Emnets profil
er genre-uavhengig, med fokus på studentenes musikalske erfaringsbakgrunn.
Det vil også legges vekt på bearbeiding av tradisjonsmusikk, inkludert den samiske.

Læringsutbytte
KUNNSKAP

FERDIGHETER

GENERELL KOMPETANSE

Etter endt studium skal
studenten:
ha inngå ende kunnskap om ulike
ensembletyper (instrumentale og
vokale) og instrumenters og
stemmers egenart

Etter endt studium skal
studenten:
kunne transkribere og analysere
musikk, inkludert
tradisjonsmusikk/ joik og musikk
for etablerte ensembletyper som
f.eks. kor og storband
kunne arrangere musikk for en
bestemt må lgruppe, for eksempel
en skoleklasse

Etter endt studium skal
studenten:
kunne kommunisere og
samarbeide med musikere innen
ulike sjangere

ha inngå ende kunnskap om bå de
notasjon og innspilling av
musikk, samt bearbeiding av
tradisjonsmusikk, herunder det
samiske musikkuttrykket
ha spesialisert kunnskap om
skriftlig og spontan arrangering
og tilrettelegging av musikk for
ulike ensembletyper

kunne spille inn og lydbearbeide
bå de elektroniske og akustiske
instrumenter
kunne bruke et utvalg
kompositoriske teknikker,
inkludert improvisasjon

kunne omsette ervervet
kunnskap fra
fordypningsområdene (se
"kunnskap") til en generell
kompetanse som arrangør og
komponist for ulike ensembler og
læringsarenaer
kunne bruke denne kunnskapen
på nye områ der innen sitt felt

Arbeids- og undervisningsformer
Arbeidsformen er både lærerstyrt undervisning og arbeid i grupper/ensembler.

Vurderingsordning
Arbeidskrav:
Obligatorisk oppmøte.
Innlevering av tre arrangement som arbeidskrav.
Eksamen
Mappe med tre komposisjoner/ arrangement.
Vurderingsuttrykk: Gradert karakter. Ekstern sensur.
Emneevaluering
Emnet evalueres etter hver samling.

Litteratur
Cole, B. The Composer's handbook. - London : Schott Educational, c1996. - ISBN 0-946535-80-9
(h.)
Tyboni, B. Noter : handbok i traditionell notering. - Stockholm : Gehrmans musikförlag, 1996. ISBN 978-9177-48029-7
Fjellheim, Frode: Med Joik Som Utgangspunkt (Vuelie, 2003)
Kruse, Bjørn: Bruksmusikkarrangering (Norsk Musikforlag, 1978)
Niles, Richard: The invisible artist: arrangers in popular music (1950-2000) (Createspace IPP,
2014)
Russo, William mfl.: Composing Music (University of Chicago Press, 1980)
Aase, Andreas: FolkImpro (HiNTs nettsider, 2014/15)

MUS4030: Ensemble: teori, metode og praksis
Ensemble playing: Theory, method and practice
Studiepoeng
Emnenivå
Inngår i
studieprogram
Gjennomføres
Forhåndskrav
Studieleder
Fagansvarlig
Vurdering

30 studiepoeng
Master
Spesialisering I Musikk- og ensembleledelse, mastergradsstudium
1. og 2.semester, 1.studieår
Alle arbeidskrav og eksamener må̊ være bestå tt før studenten kan levere
selvstendig arbeid.
Geir Berg-Lennertzen
Andreas Aase
Gradert karakter. Ekstern sensur.

Innledning
Emnet fokuserer på læringsprosesser innenfor ulike typer ensemble, basert på studentenes egne
erfaringer med bruk av musikk i sitt eget praksisfelt. Gjennom styrte gruppeprosesser skal
studentene utvikle en forstå else av medvirkning og entreprenørskap - bå de teoretisk og praktisk
- og skape en arena for utveksling av ideer. Ideene loggføres og danner grunnlaget for bruk av
teori. Studioarbeid og masterclass i samspill kombinert med didaktikk er eksempler på
praktiske arbeidsformer, mens øvrig teori presenteres i forelesningsform.

Læringsutbytte
KUNNSKAP

FERDIGHETER

GENERELL KOMPETANSE

Etter endt studium skal studenten:

Etter endt studium skal
studenten:
kunne lede og dirigere et
ensemble

Etter endt studium skal studenten:

kunne praktisere medvirkning i
kollektive samspillprosesser

kunne være bevisst på , og kunne
bruke,
ulikekommunikasjonsferdigheter
overfor ulike målgrupper
kunne analysere relevante musikk-,
profesjons- og forskningsetiske
problemstillinger

ha inngå ende kunnskap om
medvirkning og metoder i
kollektive samspillprosesser og
spesialisert innsikt i
ledelsesteknikker i ensemble,
inkludert direksjon
ha inngå ende kunnskap om
lydstudioet som kreativt verktøy

ha inngående kunnskap om
lederens ulike funksjoner i forhold
til ensemblet og samspillgruppen
ha inngå ende kunnskap om
utvalgte læringsteorier
ha inngå ende kunnskap om
kommunikasjon og
relasjonsbygging innenfor ulike
målgrupper i skole og det frivillige
musikkliv for øvrig

kunne analysere, tilpasse og
bruke ulike arbeidsmetoder og
læringsstrategier i
samspillsituasjoner
legge til rette for estetiske
opplevelser og kreative
prosesser
kunne fremme samarbeid og
relasjonsbygging i arbeidet som
ensembleleder

kunne knytte sammen teori og
praksis i samspillarbeid

kunne benytte sin
musikkdidaktiske
lederkompetanse i innovative
prosesser med barn og unge

Arbeids- og undervisningsformer
Studioarbeid, masterclass i samspill, forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid.

Vurderingsordning
Arbeidskrav:
Obligatorisk oppmøte.
Ledelse av 1-2 sesjoner under masterclass i samspill, eller studioprosjekt.
Eksamen:
Gruppevis eller individuell muntlig-praktisk eksamen, med henvisning til praktisk prosjekt.
Teoretiske perspektiver skal problematiseres og diskuteres. Individuell vurdering.
Vurderingsuttrykk: Gradert karakter. Ekstern sensur.
Emneevaluering
Emnet evalueres etter hver samling.

Litteratur:
Berg-Lennertzen, Geir og Nils Halse Kanestrøm (2007). ”Samspill i og rundt musikken metodiske strategier i og rundt arbeidet med barn og unge i "Spæll i Lag"”. Høgskolen i
Nord-Trøndelag
Greene, Lucy (2002). How Musicians Learn: A Way ahead for Music Educationi. Farnham: Ashgate
Publishing Company
Gylterud, Sissel: Skolekorpset: en arena for samspill og sosial læring (Masteroppgave i
spesialpedagogikk, Høgskolen i Volda, 2011)
Irgens, Eirik (2007): Profesjon og organisasjon. Å arbeide som profesjonsutdannet. Bergen:
Fagbokforlaget
Refvik, S. (1996). Spille sammen: lærebok i samspill. Kristiansand: Danor forlag
Rennemo, Øystein (2006). Levér og Lær. Aksjonsbasert utvikling i resultatorienterte
organisasjoner. Oslo: Universitetsforlaget
Rotwall, Lena og Tone West (2001). Interaktion och kunskapsutveckling. Stockholm: Kungliga
Svenska Musikhö gskolan
Røyvik, Jens O.D. (2010). ”Aksjonslæring – kryssvitenskapelig forskningspraksis”. I: Kreativ
tverrfaglighet: Teori og praksis. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag
Sommero, H. og Steinsholt, K. (red). Kunsten å sette seg selv på spill. Oslo: Cappelen Damm
Akademisk
Von Krogh, Georg m.fl (2001). Slik skapes kunnskap. Hvordan frigjøre taus kunnskap og
inspirere til nytenkning i organisasjoner. Oslo: NKS-forlaget
Wennes, Grete (2006). Kunstledelse. Om ledelse av og i kunstneriske virksomheteri. Oslo: Abstrakt
forlag

MUS4040: Praksis/ prosjektarbeid
Practise/ project
Studiepoeng
Emnenivå
Inngår i
studieprogram
Gjennomføres
Forhåndskrav
Studieleder
Fagansvarlig
Vurdering

Ikke studiepoengfestet. Omfang på 20 dager/ 120 timer
(10 dager i høstsemesteret og 10 dager i vårsemesteret)
Master
Spesialisering i Musikk- og ensembleledelse, mastergradsstudium
1.studieår over to semestre (120 timer)
Opptak til masterstudiet i musikk- og ensembleledelse
Geir Berg-Lennertzen, studieleder for musikk og
Arve Thorshaug, studieleder for GLU
Praksiskoordinator ved Nord Universitet
Vurderes til bestått/ ikke bestått av ekstern praksisveileder (GLU-studenter)
eller intern praksisveileder (studenter utenfor GLU)

Innledning
Praksis/ prosjektarbeid er et viktig fundament og utgangspunkt for utprøving og refleksjon over
tilegnete kunnskaper og tilegnelse av ferdighetsmål knyttet til emnene. Praksis for
grunnskolelærerstudentene gjennomføres i fjerde studie på mellomtrinnet.
Studenter som tar første år av masterstudiet som fjerde studieår i sin grunnskolelærerutdanning
er forpliktet gjennom Forskrift til rammeplan for grunnskolelærerutdanningen (2010) og
Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen til å oppnå definerte læringsutbytter.
Disse er reflektert i læringsutbyttebeskrivelsen for emnet, som skisseres nedenfor.

Læringsutbytte
KUNNSKAP
Etter endt praksis/
prosjektarbeid skal studenten:
ha kunnskap om kvalitetssystem
som verktøy for utvikling av ulike
praksiser knyttet til musikk- og
ensembleledelse
kunne observere og selvstendig
lede og vurdere elevenes
læringsarbeid over en periode særlig knyttet til musikk- og
ensembleledelse
har kunnskap om forsknings- og
utviklingsarbeid knyttet til
undervisningsinstitusjon

Vurderingsordning
Arbeidskrav:

FERDIGHETER
Etter endt praksis/
prosjektarbeid skal studenten:
kan selvstendig, sammen med
andre og med utgangspunkt i
planer planlegge, gjennomføre og
vurdere undervisning for grupper
av ulik størrelse
kunne anvende forskningsbasert
kunnskap som verktøy for læring
og utvikling av praksis

kunne vurdere og bidra til
utvikling av ulike læringsmiljø,
herunder også flerkulturelle og
flerspråklige læringsmiljøer
kunne anvende forskningsbasert
kunnskap til å identifisere og løse
konfliktsituasjoner knyttet til
ulike typer samspill

GENERELL KOMPETANSE
Etter endt praksis/
prosjektarbeid skal studenten:
kunne uttrykke kritisk distanse
og selvstendighet til egen
yrkesutøvelse og læreridentitet

ha samhandlings-,
kommunikasjons- og
relasjonskompetanse knyttet til
relevante samarbeidspartnere på
og utenfor praksisstedet
kunne planlegge og gjennomføre
aktiviteter innenfor musikk- og
ensembleledelse
ha kunnskap, engasjement og
metoder for å videreutvikle seg
selv, sitt yrke og framtidig
arbeidsplass

Praksis/ prosjektarbeid har obligatorisk tilstedeværelse. Fravær fra praksis/ prosjektarbeid skal
tas igjen før studenten kan framstille seg til eksamen 1.studieår.
Etter endt praksis/prosjektarbeid leverer studentene et refleksjonsnotat på 5 sider som
skisserer erfaringer og reflekterer studentens opplevelse av oppnådd læringsutbytte og
utvikling av yrkesidentitet. Refleksjonsnotatet leveres til praksisveileder (ekstern eller intern).
Avsluttende vurdering
Studentenes praksis/ prosjektarbeid vurderes til bestått/ ikke bestått ut fra
læringsutbyttebeskrivelsene for praksis/ prosjektarbeid. Vurderingen foretas av ekstern
praksislærer (GLU-studentene) eller intern praksislærer (studenter utenfor GLU).

MUS4050: Musikk, kultur og identitet på Nordkalotten
Music, Culture and Identity on Nordkalotten
Studiepoeng
Emnenivå
Inngår i
studieprogram
Gjennomføres
Forhåndskrav
Studieleder
Fagansvarlig
Vurdering

15 studiepoeng
Master
Spesialisering i Musikkvitenskap, mastergradsstudium
1. og 2.semester, 1.studieår
Alle arbeidskrav og eksamener må̊ være bestå tt før studenten kan levere
selvstendig arbeid.
Geir Berg-Lennertzen
Ove Larsen
Gradert karakter. Ekstern sensur.

Innledning
Emnet tar opp ulike musikkpraksiser på Nordkalotten, med særlig vekt på folkemusikk og
samisk musikk i en kontemporær kontekst. Emnet gir, i tillegg til generell innsikt i
Nordområdenes ulike musikkformer, analytiske ferdigheter og trening i kritisk refleksjon
omkring egen og andres musikkulturelle bakgrunn. Studenten skal kunne gjøre rede for sentrale
problemstillinger knyttet til ulike musikkpraksiser på Nordkalotten, og med utgangspunkt i
disse kunne reflektere over problemstillinger knyttet til revitalisering, geografisk identitet, og
sentrum – periferiproblematikk.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

FERDIGHETER

GENERELL KOMPETANSE

Etter endt studium skal
studenten:
ha spesialisert kunnskap om
Nordområdenes ulike
musikkpraksiser

Etter endt studium skal
studenten:
kunne kritisk analysere og
forklare musikkpraksiser i
Nordområdene som del av en
lokal og større global kontekst

Etter endt studium skal
studenten:
kunne anvende Nordområdene
som musikalsk eksempel i
musikkvitenskapelige diskurser

ha inngående kunnskap om
etnomusikologi, kulturteori og
globaliseringsteori

kunne identifisere musikalske
kjennetegn ved musikk i
Nordområdene

kunne anvende Nordområdenes
situasjon som mal for å forstå
andre musikkulturer

ha god forstå else av urfolks
utfordringer i dagens musikkliv

kunne forklare sammenhenger
mellom ulike musikkpraksiser i
Nordområdene

Arbeids- og undervisningsformer
Emnet organiseres som forelesninger og seminarer over ett semester. I tillegg er det lagt opp til
et lyttepensum, bestående av 14 podkaster. Med utgangspunkt i pensum vil det også bli gitt
oppgaver der studentene, enkeltvis eller i mindre grupper, får i oppdrag å legge fram deler av
pensum.

Vurderingsordning
Arbeidskrav:
Obligatorisk oppmøte.
Eksamen:
Individuell hjemmeeksamen (10-15 sider) over 10 dager.
Vurderingsuttrykk: Gradert karakter. Ekstern sensur.
Emneevaluering
Emnet evalueres etter hver samling.

Litteratur
Med forbehold om endringer
Arvidsson, A. Musik och politik hör ihop : diskussioner, ställningstaganden och musikskapande
1965-1980. - Umeå : Umeå Universitet, 2008. - ISBN 978-91-7844-763-3 (h.)
Larsen, Ove. Nordområdenes musikk - om folkemusikkens rolle og stilling sett fra nord. I:
Musikk og tradisjon : tidsskrift for forskning i folkemusikk og folkedans, vol 25 (2011).
Side 120-146.
Fulltekst (Brage HiNe)
Larsen, Ove. Nordområdenes musikk II : Nordnorsk folkemusikk som pedagogisk og politisk
pensum. I: Musikk og tradisjon : tidsskrift for forskning i folkemusikk og folkedans, vol
27 (2013). Side 80-94..
Fulltekst (Brage HiNe)
Larsen, O. Populærmusikk fra Korgen - rockens rolle sett fra utkanten. I: Tidskrift for
kulturforskning (2015) (utgis høst 2015)
Ramnarine, T. K. Ilmatar's Inspirations : Nationalism, Globalization, and the Changing
Soundscapes of Finnish Folk Music. - Chicago : University of Chicago Press, 2003. - ISBN
978-0226704036
Stokes, M. (red.). Ethnicity, identity and music : the musical construction of place. - Oxford : Berg,
1994. - ISBN 978-1859730416.
Thuen, T. Kulturelle naboskap - samhandling og kultursamarbeid på Nordkalotten (s. 101-120).
I: Bjørkås, S. (red.): Kulturpolitikk og forskningsformidling, Bind 1: Kulturelle kontekster.
- Kristiansand : Høyskoleforl., 2002 - ISBN 82-7634-388-0 (h.)
Tomlinson, J. Globalization and culture. - Cambridge : Polity Press, 1999. - ISBN 9780745613383.
Kompendium nr 802. MUV410 Musikk, kultur og identitet på Nordkalotten - del 2 / P.
Fagerheim (red.)
Larsen, O. Vi har ikkje beire instrument enn fiolinen : om folkemusikkens estetikk. I: Dugnad :
Tidsskrift for etnologi, vol 22 (1996) nr 2. Side 51-67.
Larsen, O. Revitalisering av "autentiske" musikktrykk som etnomusikologisk problemfelt. I:
Studia musicologica Norvegica : norsk årsskrift for musikkforsking, vol 27 (2002). Side
121-128)
Larsen, O. Rock som uttrykk for lokal identitet : en studie av rockegruppene Freak og Igor Kill
and the Sitting Bulls fra Hemnesberget. I: Studia musicologica Norvegica : norsk årsskrift
for musikkforsking, vol 28 (2003). Side 141-161.

Larsen, O. Sør-samisk musikkultur : aktuelt uttrykk med historiske røtter. I: Studia musicologica
Norvegica : norsk årsskrift for musikkforsking, vol 31 (2005). Side 85-102.
Solomon, T. Duelling Landscapes : Singing Places and Identities in Highland Bolivia. I:
Ethnomusicology, vol. 44 (2000) nr 2. Side 257-280.
Dybo, T. Jazz og globalisering i et nordkalottperspektiv. I: Büchmann-Möller, F(red.): Nordisk
jazzforskning : rapport fra den syvende konferansen i Odense, 25.-27. august 2004. Side
17-27.

Kompendium nr 915. MUV410 Musikk og identitet på Nordkalotten - 3/ O. Larsen
(red.):
Graff, Ola (1993): Den samiske musikktradisjonen. I: Fanitullen, innføring i norsk og
samisk folkemusikk, side 384-432
Fulsås, Narve (1997): Nordnorsk eigenart og nordnorsk identitet. I: Thomassen og Lorås
(red.) Spenningens land : Nord-Norge etter 1945, s. 207-223.
Kompendium nr 916. MUV410 Musikk og identitet på Nordkalotten - 4 / P. Fagerheim (red.)
Fagerheim, P: Beats og produksjon i rap: om læring, DJs, samples og
breakbeats, upublisert manuskript, Høgskolen i Nesna/NTNU, 2010
Fagerheim, P: Tungtvann og identifikasjon: lokal musikalsk praksis gjennom globaliserte
uttrykksformer, upublisert manuskript, Høgskolen i Nesna/NTNU, 2010
Fagerheim, P: Beats og produksjon i rap: om læring, DJs, samples og breakbeats, upublisert
manuskript, Høgskolen i Nesna/NTNU, 2010
Fagerheim, P: Tungtvann og identifikasjon: lokal musikalsk praksis gjennom globaliserte
uttrykksformer, upublisert manuskript, Høgskolen i Nesna/NTNU, 2010
Kompendium nr 1114. MUV410 :
Kolltveit, G. Norden som folkemusikalsk region. I: Norsk folkemusikklags skrifter nr. 23, 2009, s.
7-34.
Semper, G. 17 punkter for en fullstendig og universell samling: I: Agora nr. 3 (2006), s. 199-202.
Kompendium nr 1153 . MUV410 Musikk, kultur og identitet på Nordkalotten - del 1/ P.
Fagerheim (red)
Edström, K. O. Om konstruktionen av samisk jojk och musik. I: Saga och sed. - Stockholm :
Distributör: Almqvist & Wiksell International. Side 59-81.
Heinonen, Y. Finno-Ugric Rune Song Tradition Revised : a Critical Discourse Analysis of Värtinä's
Äijö. I: Canadian University Music Review, vol 25 (2005) nr 1-2. Side 138-170.
Omholt, P. Å. Tradisjonsområder-konstruksjon eller realitet?. I: Musikk og dans som virkelighet og
forestilling. - [Oslo] : Norsk folkemusikklag, c2007. - V, 157 s. : ill. - (Skrift / Norsk
folkemusikklag ; nr. 20). (Side 1-19).
Weisethaunet, H. Histography and Complexities: Why is music "National"?. I: Popular Music
History, vol 2 (2007) nr 2. (Side 169-199).

MUS4060: Populærmusikkstudier
Popular Music Studies
Studiepoeng
Emnenivå
Inngår i
studieprogram
Gjennomføres
Forhåndskrav
Studieleder
Fagansvarlig
Vurdering

15 studiepoeng
Master
Spesialisering i Musikkvitenskap, mastergradsstudium
Vårsemester, 1.studieår
Alle arbeidskrav og eksamener må̊ være bestå tt før studenten kan levere
selvstendig arbeid.
Geir Berg-Lennertzen
Paal Fagerheim
Gradert karakter. Ekstern sensur.

Innledning
Populærmusikkstudier er et emne som gir en generell oversikt over teoretiske perspektiver på
populærmusikk der bl.a. musikologiske, økonomiske, historiske og sosiale aspekter diskuteres. I
emnet inngår både musikkvitenskapelige og musikksosiologiske perspektiver på
populærmusikk. Emnet skal gi et grunnlag for kritisk refleksjon over sammenhenger mellom bl.a
populærmusikk og identifikasjon, sted og tilhørighet, media og marked, samt globalisering og
teknologi.

Læringsutbytte
KUNNSKAP

FERDIGHETER

GENERELL KOMPETANSE

Etter endt studium skal
studenten:
ha inngående kunnskap om
hvordan kulturelle og historiske
forhold påvirker utviklingen av
populærmusikk og om
sammenhengen mellom musikk
og samfunn
ha avanserte kunnskaper om
musikk som sosialt verdi- og
meningssystem

Etter endt studium skal
studenten:
kunne reflektere over
musikksosiologiske
problemstillinger i forhold til
egen og andres utøvende praksis

Etter endt studium skal
studenten:
kunne redegjøre for hvordan
populærmusikk kan ses på som
sosial og stedlig praksis

kunne kritisk analysere
populærmusikk som tekst og i
kontekst

kunne redegjøre for sentrale
teoretiske retninger innenfor
emnet og drøfte disse opp mot
hverandre og selvstendig vurdere
relevansen av de enkelte
teoretiske perspektiver opp mot
reelle problemstillinger

ha inngående kunnskaper om
sentrale sammenhenger mellom
populærmusikk og globalisering
ha inngående faghistorisk
oversikt og forståelse for
musikkens rolle i konstruksjonen
av identitet

kunne diskutere autentisitet
innen populærmusikkfeltet

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger og seminarer

Vurderingsordning
Arbeidskrav:
Obligatorisk oppmøte.
Muntlig framlegg.
Eksamen:
Individuell hjemmeeksamen (10-15 sider) over 10 dager.
Vurderingsuttrykk: Gradert karakter. Intern sensur
Emneevaluering
Emnet evalueres etter hver samling.

Litteratur
Med forbehold om endringer
Bennett, A., Shank, B., Toynbee, J.(ed.). The Popular Music Studies Reader. - London : Routledge,
2006. - ISBN 978-0-415-30710-9
Fagerheim, P. (2010). Nordnorsk faenskap : produksjon, ritualisering og identifikasjon i rap. Trondheim : Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet,
Institutt for musikk, 2010. - Avhandling (ph.d.) - ISBN 978-82-471-2206-8 (h.). Kap. 3 – 6
(http://hdl.handle.net/11250/145840)
Hawkins, S. (2002): Settling the Pop Score: Pop Texts and Identity Politics. - Aldershot : Ashgate,
2002. - ISBN 978-0-754-60351-1. Kap. 1
Middleton, R. Studying Popular Music. - Milton Keynes : Open University Press, 1990. - ISBN 9780-335-15275-9
Moore, A. F. Analyzing Popular Music. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - ISBN
978-0-521-10035-9
Wickström, P. The Music Industry; Music in the Cloud. - Cambridge : Polity Press, 2009. Kap. 1
Kompendium nr 594. MUV420 Populærmusikkstudier 1 / P. Fagerheim, red.
Covach, John (1999): "Popular Music, Unpopular Musicology", i Rethinking Music, Cook & Everist
(red.), Oxford University Press, 20 s.
Shusterman, Richard (2000): "The Fine Art of Rap", i Performing Live. Aesthetic Alternatives for
the end of Art, Cornell University Press, Ithaca and London. 15 s.
Kompendium nr 591. MUV420 Populærmusikkstudier 2 / P. Fagerheim, red.
Solomon, Thomas (2012): "Theory and Method in Popular Music Analysis: Text and Meaning", i
Studia Musicologica Norvegica, 01/2012, Norsk Musikkforskerlag- 20 s.
Walser, Robert (1995): "Out of Notes: Signification, Interpretation and the Problem of Miles
Davis" i Gabbard, Krin (red.): Jazz Among the Discourses, Duke University Press,
Durham. 25 s.

MUS5010: Valgemne 1: Rytmisk korledelse
Modern vocal group: Leading and conducting
Studiepoeng
Emnenivå
Inngår i
studieprogram
Gjennomføres
Forhåndskrav
Studieleder
Fagansvarlig
Vurdering

30 studiepoeng
Master
Valgemne i spesialisering i Musikk- og ensembleledelse, mastergradsstudium
1. og 2.semester, 2.studieår
Alle arbeidskrav og eksamener må̊ være bestå tt før studenten kan levere
selvstendig arbeid.
Geir Berg-Lennertzen
Grete Daling
Gradert karakter. Ekstern sensur.

Innledning
Emnet vil gi studentene kompetanse i å lede kor og vokalgrupper, på grunnlag av bå de
tradisjonelle og nye uttrykksformer innen rytmisk musikk. Korledelse og metodeutvikling skjer i
verkstedsammenheng der studentene i tillegg til å lede også deltar i øvingskoret.
Emnet tar også sikte på å utvikle og formidle spesialkunnskap på det rytmiske områ det gjennom
praktiske aktiviteter som sang, spill og bevegelse, samt korarrangering og
hørelære/improvisasjonsteori.

Læringsutbytte
KUNNSKAP

FERDIGHETER

GENERELL KOMPETANSE

Etter endt studium skal
studenten:
ha inngå ende kunnskap om
rytmisk korledelse

Etter endt studium skal
studenten:
kunne bruke et sett av metoder
for vokalt arbeid til bruk i
korledelse

ha inngå ende kunnskap om
rytmiske sjangre

kunne anvende piano som
hjelpemiddel ved innstudering og
som
akkompagnementsinstrument
kunne praktisere og formidle god
sangteknikk

Etter endt studium skal
studenten:
kunne anvende spesialiserte
lederkunnskaper og
lederferdigheter i arbeid med kor
og vokalensembler
kunne formidle forståelse for
sammenhengen mellom musikk
og bevegelse, basert på bevegelse,
koordinasjon, sang, trommer og
perkusjon

ha god forstå else av rollen som
korsanger

kunne arrangere sanger til bruk i
kor og vokalensembler

Arbeids- og undervisningsformer
Praktisk arbeid i klasse og i grupper. Studentene vil få individuell veiledning i forbindelse med
innstuderingsteknikker og arrangering, samt piano som hjelpemiddel ved innstudering og som
akkompagnementsinstrument. For å bevisstgjøre forstå elsen for sammenhengen mellom musikk
og bevegelse vil det arbeides i ulike musikalske samværsformer der bevegelse, koordinasjon,
sang, trommer og perkusjon stå r sentralt.
Alle studenter deltar i øvingskoret og i akkompagnementsgrupper. Ved internasjonal deltakelse
vil undervisningen foregå på engelsk.

Vurderingsordning
Arbeidskrav:
Obligatorisk oppmøte.
Utarbeide og innstudere ett korarrangement for øvingskoret.
Eksamen:
●

Praktisk eksamen - å pen konsert med øvingskoret. Hver kandidat leder
koret/vokalgruppen med ett arrangement.

●

Studentene fremfører i klasse et 10 min. program som inneholder sang, spill og
bevegelse (SSB). Improvisasjon foregår i minst ett av elementene.

Vurderingsuttrykk: Gradert karakter. Ekstern sensur. Vekting: Ledelse - 60%, SSB - 40%.
Emneevaluering
Emnet evalueres etter hver samling.

Litteratur:
Rigtrup, Malene og Morten Kjær (2013). Modern Vocal Music: Handbook for Choir Leaders.
Horsens: Ørehænger forlag

MUS5020: Valgemne 2: Joik og tradisjonsfornyelse
Joik and Tradition Renewal
Studiepoeng
Emnenivå
Inngår i
studieprogram
Gjennomføres
Forhåndskrav
Studieleder
Fagansvarlig
Vurdering

30 studiepoeng
Master
Valgemne i spesialisering i Musikk- og ensembleledelse, mastergradsstudium
1. og 2.semester, 2.studieår
Alle arbeidskrav og eksamener må̊ være bestå tt før studenten kan levere
selvstendig arbeid.
Geir Berg-Lennertzen
Frode Fjellheim
Gradert karakter. Ekstern sensur.

Innledning
Emnet bestå r av to delemner.
Delemne 1: Joik
Delemnet omhandler samisk kultur, tradisjonelle bruksområder av joik, og stilisering av
elementer fra joik i nye sammenhenger.
Delemne 2: Folkemusikk og tradisjonsfornyelse
Delemnet tar for seg utvalgt folkemusikk, og muligheter for nye må ter å bruke slå tter og
folketoner: Instrumentering, improvisasjon, og presentasjonsformer.
Undervisningen foregår på engelsk, og det ligger i så måte til rette for å motta utenlandske
studenter på utvekslingsopphold.

Læringsutbytte
KUNNSKAP

FERDIGHETER

GENERELL KOMPETANSE

Etter endt studium skal
studenten:
ha inngående kunnskap om
joikens stiltypiske egenskaper,
historie og tradisjonelt
bruksområde
ha avansert kunnskap om
moderne musikk med referanser
til joik

Etter endt studium skal
studenten:
kunne analysere, lage og fremføre
egne joiker, både i tradisjonelle
og nye rammer

Etter endt studium skal
studenten:
kunne formidle kunnskap om
samisk musikkultur, med
hovedvekt på det sørsamiske
området
kunne formidle kunnskap om nye
bruksmå ter av utvalgt
folkemusikk

ha inngående kunnskap om bruk
av joik i pedagogiske
sammenhenger
ha inngående kunnskap om
moderne musikk med referanser
til utvalgt folkemusikk
ha avansert kunnskap om
metoder for å improvisere
folkemusikalsk

kunne lede og utvikle samspill
med joik og utvalgt folkemusikk i
ulike ensembler

kunne lage og fremføre egne
slå tter, bå de i tradisjonelle og nye
rammer

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger, praktisk gruppearbeid, og praktisk individuelt arbeid.

Vurderingsordning
Arbeidskrav:
Obligatorisk oppmøte.
2 innleverte arbeidskrav, ett i hvert delemne.
Eksamen:
Praktisk oppgave individuelt, og/eller i gruppe. Praktisk-muntlig presentasjon. Individuell
vurdering.
Vurderingsuttrykk: Gradert karakter. Ekstern sensur. Endelig karakter settes etter en samlet
vurdering av eksamenskomponentene.
Emneevaluering
Emnet evalueres etter hver samling.

Litteratur:
Alexandersen, Hilmar: Hjartespel (Buen Kulturverkstad, 1994)
Bá rut - Inga Juuso: Bá lggis (Vuelie 2011)
Eide, Sturla (2012): Slå tter fra Meldal vol. 1-3 (Etnisk Musikklubb)
Fjellheim, Frode: Biejjien vuelie - Solkvad (Vuelie 2012)
Fjellheim, Frode. Med Joik Som Utgangspunkt (Vuelie, 2003)
Fjellheim, Frode: JazzJoik Ensemble (IDUT 1994)
Fjellheim, Frode: "Sangen vi glemte" (IDUT 1991)
Fjellheim, Sverre. Kulturell Kompetanse og Områ detilhørighet (Saemien Sijte, 1991)
(Fonogram):
Frifot: Frifot (ECM, 1999)
Gjermund Larsen Trio: Aurum (Heilo, 2010)
"Jojk" - trippel CD/bok med arkivmateriale (Caprice cap 21544) Folkemusikk fra Nord-Norge og
Sameland (Grappa 1995)
Kleppen, Mattis & Resjemheia: Resjemheia (Øra Fonogram 2012)
Pirttijä rvi, Ulla: Á ibbaseapmi (Vuelie 2008)
Transjoik: Meavraa (Warner 2000)
Transjoik: Uja Nami (Vuelie 2004)
Aase, Andreas: Maus (Bergland, 2003)

MUS5030: Valgemne 3: Komponering for scene, film og tv
Composing for Theatre, Film and Television
Studiepoeng
Emnenivå
Inngår i
studieprogram
Gjennomføres
Forhåndskrav
Studieleder
Fagansvarlig
Vurdering

30 studiepoeng
Master
Valgemne i Musikk- og ensembleledelse, mastergradsstudium
1. og 2.semester, 2.studieår
Alle arbeidskrav og eksamener må̊ være bestå tt før studenten kan levere
selvstendig arbeid.
Geir Berg-Lennertzen
Frode Fjellheim
Gradert karakter. Ekstern sensur.

Innledning
I studiet vil arbeidet med komponering ha et særlig fokus på musikk for scene (teater, revy,
dans), filmmusikk og musikk for AV-produksjoner (TV). I arbeidet vil det bli referert til både
samtidsmusikk, populærmusikk og tradisjonsmusikk. Studentene vil bli oppfordret til å skape
sitt eget musikalske uttrykk - uavhengig av sjanger. Samspill i ulike ensembler vil inngå som
verktøy for utprøving av komposisjoner og arrangementer. Studentene vil jobbe med
komponering både som notert musikk og i studiosammenheng.
Ved internasjonal deltakelse vil undervisningen foregå på engelsk.
Innenfor fokusområdene scene, film og AV-produksjoner (TV), vil det bli arbeidet med:





Transkripsjon og analyse
Komponering og arrangering
Instrumentkunnskap, notasjon og innspillingsteknologi
Bransjekunnskap

Læringsutbytte
KUNNSKAP

FERDIGHETER

GENERELL KOMPETANSE

Etter endt studium skal
studenten:
ha avansert kunnskap om både
notasjon og instrumentering

Etter endt studium skal
studenten:
kunne transkribere og analysere
musikk

ha spesialisert innsikt i
bearbeiding av tradisjonsmusikk
i nye sammenhenger

kunne anvende et utvalg av
kompositoriske teknikker til å
utvikle et eget musikalsk uttrykk

ha bransjekunnskap om hvordan
musikk benyttes innenfor ett
eller flere av studiets
fokusområder
ha inngående kunnskap om bruk
av musikk i studiets
fokusområder, spesifikt i ett av
disse

kunne anvende bransjekunnskap
i utvikling av egne prosjekter

Etter endt studium skal
studenten:
kunne samarbeide med
oppdragsgivere og
samarbeidspartnere i et scene-,
film- eller AV-prosjekt
kunne anvende en bred
håndverksmessig kompetanse
som redskap for å kunne
realisere egne prosjekter
kunne med utgangspunkt i
komponering og arrangering
gjennomføre og formidle et
selvstendig FoU-arbeid

kunne anvende
innspillingsteknologi til
komponering i
studiosammenheng

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger, arbeid i grupper/ensembler og arbeid med individuelle prosjekter. Studentene
velger ett av fokusområdene som fordypningsprosjekt.

Vurderingsordning
Arbeidskrav
Obligatorisk oppmøte.
Studenten skal gjennomføre tre arbeidskrav innen komponering/arrangering. Arbeidskravene
inngår i ei mappe som utgjør en del av vurderinga. Arbeidskravenes innhold og omfang vil bli
nærmere beskrevet i semesterplanen. Alle arbeidskrav må være godkjent før endelig karakter i
emnet settes.
Eksamen
Eksamenskarakteren hviler på en prosjektoppgave som omfatter en musikkproduksjon innenfor
ett av studiets fokusområder (50 %) og en eksamensmappe bestående av de tre arbeidskravene
(50 %). Vurderingsuttrykk: Gradert karakter. Ekstern sensur. Endelig karakter settes når begge
eksamenskomponenter er bestått.
Emneevaluering
Emnet evalueres etter hver samling.

Litteratur
Larsen, Peter: Filmmusikk. Historie, analyse, teori.
Cole, B. The Composer's handbook. - London : Schott Educational, c1996. - ISBN 0-946535-80-9
(h.)
Essential Dictionary of Orchestration By Dave Black and Tom Gerou
Filmer, teaterstykker, tekster og materiale som faglærere bruker i løpet av studiet

MUS5040: Musikkvitenskapelig fordypningsemne
Specialization in Music Theory
Studiepoeng
Emnenivå
Inngår i
studieprogram
Gjennomføres
Forhåndskrav
Studieleder
Fagansvarlig
Vurdering

15 studiepoeng
Master
Spesialisering i Musikkvitenskap, mastergradsstudium
Høstsemester, 2. studieår
Alle arbeidskrav og eksamener må̊ være bestå tt før studenten kan levere
selvstendig arbeid.
Geir Berg-Lennertzen
Paal Fagerheim
Gradert karakter. Ekstern sensur.

Innledning
Emnet en er videreføring av teoretiske og metodiske perspektiver fra MUS400 og studenten skal
knytte innholdet direkte til sin masteroppgave gjennom eget valgt pensum. Studentene
forventes i stor grad å delta aktivt i undervisningen gjennom diskusjoner og presentasjoner.
Følgende elementer inngår i emnet:
1) Spesifikke litteratursøk og orientering innen aktuell litteratur relatert til det felt studentene
velger for eget masterarbeid.
2) Diskusjoner og presentasjoner av obligatorisk og selvvalgt musikkvitenskapelig og
etnomusikologisk teori og metode.
3) Særskilte forskningsetiske utfordringer og problemstillinger knyttet til den enkelte students
masterprosjekter diskuteres og knyttes til relevant litteratur.
Emnet er en fordypning knyttet til selvvalgt tema innen musikkvitenskapen, og skal gi studenten
dybdekunnskap om teori, metode og etiske spørsmål innen det empiriske feltet masteroppgaven
omhandler.

Læringsutbytte
KUNNSKAP

FERDIGHETER

GENERELL KOMPETANSE

Etter endt studium skal
studenten:
ha inngående kunnskap om og
evne til å orientere seg i nyere
musikkvitenskapelig teori og
metode

Etter endt studium skal
studenten:
kunne integrere teoretiske og
metodiske tilnærminger fra feltet
i eget masterprosjekt

har kunnskap om sentrale
analysemetoder tilpasset de
musikkvitenskapelige områdenes
egenart

kunne arbeide selvstendig med
faglitteratur, operasjonalisere
denne og etablere problemstillinger knyttet til eget empirisk
materiale

Etter endt studium skal
studenten:
kunne anvende
musikkvitenskapelige metoder og
prinsipper for å analysere
musikk, og forstå dens rolle i
historisk, sosialt og globalt
perspektiv
ha tilegnet seg et begrepsapparat
som er egnet til å gripe vesentlige
likheter og forskjeller sjangre
imellom

har inngående kunnskap om
musikkfagets sammensatte
teorigrunnlag gjennom arbeid
med aktuelle og oppdaterte
tekster fra musikkvitenskap

kunne avdekke og reflektere
kritisk over etiske
problemstillinger knyttet til sitt
eget empirisk arbeid

kunne posisjonere egen
forskningsinteresse innenfor
musikologiske tradisjoner og
linke eget masterprosjekt til
relevante diskurser

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger og studentstyrte seminarer. Skriftlig presentasjon av bokkapittel fra obligatorisk
pensum leveres og legges ut på Fronter.

Vurderingsordning
Arbeidskrav:
Obligatorisk oppmøte.
Veiledningsseminar
Skriftlig fremlegging av bokkapittel fra obligatorisk pensum. Må godkjennes av faglærer før
eksamen kan avlegges.

Eksamen:
Foredrag over selvvalgt tema i tilknytning til selvvalgt litteratur. 30 minutters varighet etterfulgt
av 30 minutter diskusjon. Ekstern sensor leder diskusjonen og gir sammen med faglærer en
endelig vurdering av kandidaten.
Vurderingsuttrykk: gradert karakter. Ekstern sensur.
Emneevaluering
Emnet evalueres etter hver samling.

Litteratur
Nettl, B. The study of ethnomusicology : thirty-one issues and concepts. - New ed. - Urbana :
University of Illinois Press, c2005. - ISBN 978-0-252-07278-9 (h.). Part 2 "In the Field»
s. 133 - 214, Part 3 "In Human Culture» s. 215 - 356
Barz, G. and T. J. Cooley (ed.). Shadows in the field : new perspectives for fieldwork in
ethnomusicology. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2008. - ISBN 978-0-19532496-9 (h.). Kap. 1, 4- 16.
Selvvalgt pensum ca. 550 sider.

MUS5050: Selvvalg emne: Musikkproduksjon
Music Production
Studiepoeng
Emnenivå
Inngår i
studieprogram
Gjennomføres
Forhåndskrav
Studieleder
Fagansvarlig
Vurdering

15 studiepoeng
Master
Spesialisering i Musikkvitenskap, mastergradsstudium
Høstsemester, 2. studieår
Alle arbeidskrav og eksamener må̊ være bestå tt før studenten kan levere
selvstendig arbeid.
Geir Berg-Lennertzen
Hans Jørgen Støp
Gradert karakter. Ekstern sensur.

Innledning
Musikkproduksjon henvender seg til de som ønsker å få mer kunnskap om og erfaring med å
produsere musikk. Studiet vil gi kompetanse i å produsere musikk med basis i bruk av digitalt
verktøy (lydopptak, redigering og editering, studioarbeid mv.), og dermed gi
handlingskompetanse rettet mot eget yrkesfelt og mot kulturelle arenaer som skole, fritid og
helsesektor. Studiet som helhet vil være prosessorientert og praksisrettet. Musikkteknologi og
praktisk utøvende virksomhet utgjør sentrale emner, gjennom fordypning i digitale verktøy og
musikkteknologiske emner, studioproduksjon og bransjekunnskap. Studiet vil også rette
søkelyset mot teknologiens innflytelse på studentenes musikalske forståelse, både i et utøvende,
og metodisk perspektiv, og vil følgelig ta utgangspunkt i den enkeltes praksis og erfaringer.
Aksjonslæring vil også være et viktig tema i studiet, knyttet til de praktiske arbeid som skal
gjennomføres. Studentene vil få teoretiske og praktiske ferdigheter i musikkproduksjon og
lydteknikk, samt bruk av digitale verktøy som kreative redskap. Bruk av ProTools som
studioverktøy vil være sentralt i undervisningen og i forbindelse med studentenes praktiske
arbeid.

Læringsutbytte
KUNNSKAP

FERDIGHETER

GENERELL KOMPETANSE

Etter endt studium skal
studenten:
ha inngående kunnskap om og
kan dokumentere erfaring med
lyd og lydteknikk

Etter endt studium skal
studenten:
kunne anvende analoge og
digitale verktøy som
utgangspunkt for kreativ
komponering, arrangering og
redigering med ulike lydkilder
kunne reflektere kritisk over
erfaringer med studiobruk som
grunnlag for å utvikle sin
kulturelle kompetanse
kunne anvende aksjonslæring i
praktisk studioarbeid som ledd i
å utvikle sin sjangerforståelse
kunne bruke sin
musikkteknologiske kompetanse
til å planlegge, lede og reflektere
over bruk av lydstudio som
redskap

Etter endt studium skal
studenten:
kunne lage egne fullverdige
musikkproduksjoner i et
lydstudio

ha god innsikt i aksjonslæring og
aksjonsforskning som metode

ha spesialisert kunnskap om
teknologiens innflytelse på egen
musikalske forståelse
har inngående kunnskap om
kommunikasjon, involvering og
tilpassing i tilknytning til
musikkproduksjonsarbeidet

kunne anvende sin analytiske og
forskningsetiske kompetanse til
nytenking og innovasjon i
produksjon av musikk

kunne redegjøre for sentrale
problemstillinger i
krysningspunktene mellom
musikkteknologi,

studioproduksjon og
bransjekunnskap

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger og praktisk studioarbeid i form av felles arbeidsseminarer og individuelle
produksjoner. Det kreves minimum 80 % tilstedeværelse for å få gå opp til eksamen.

Vurderingsordning
Arbeidskrav:
Obligatorisk oppmøte. Innlevering av ett praktisk arbeid (innspilling) som skal godkjennes av
fagansvarlig. Arbeidskravene må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.
Eksamen:
Hver student leverer et ferdigstilt lydprodukt i form av et ProTools-prosjekt, der studenten har
hatt hovedansvar for hele prosjektet fra start til slutt. Sammen med lydeksemplet/eksemplene,
leverer studenten en skriftlig besvarelse som beskriver prosessen i sin helhet. Spesifikke krav til
rapport og prosjekt utdypes nærmere i oppgavetekst.
Vurderingsuttrykk: Gradert karakter. Ekstern sensur.

Litteratur
Ternhag, Gunnar/Wingstedt, Johnny (red.) (2012) «På tal om musikproduktion» Bo Ejeby
Forlag, Gøteborg
Ratliff, Ben (2016) “Every Song Ever – Twenty ways to listen in an age of Musical Plenty” Farrar,
Straus and Giroux, New York
Eno, Brian (1979), PRO SESSION - The Studio As Compositional Tool, Downbeat Magazine
http://music.hyperreal.org/artists/brian_eno/interviews/downbeat79.htm
Chester, Andrew (1970) New Left Review, 62/1970, 75-82
http://www2.hu-berlin.de/fpm/textpool/texte/chester_&_merton_for-a-rockaesthetic.htm
Eshun, Kodwo (1999) Some Excursions into Sonic Fiction
http://www.mediamatic.net/page/5703/en

MUS5080: Masteroppgave
Individual project
Studiepoeng
Emnenivå
Inngår i
studieprogram
Gjennomføres
Forhåndskrav
Studieleder
Fagansvarlig
Vurdering

30 studiepoeng
Master
Spesialisering i Musikk- og ensembleledelse, mastergradsstudium
1. og 2.semester, 2.studieår
Alle arbeidskrav og eksamener må̊ være bestå tt før studenten kan levere
selvstendig arbeid.
Geir Berg-Lennertzen
Andreas Aase
Gradert karakter. Ekstern sensur.

Innledning
Studentene skal gjennomføre et større, selvstendig arbeid innenfor temaet musikk- og
ensembleledelse som inneholder bå de en skriftlig del, en audiovisuell del og en muntlig del. Det
selvstendige arbeidet vil basere seg på̊ studiets to hovedelementer: det utøvende og det
pedagogiske. Arbeidet skal være av musikkpraktisk karakter. Den skriftlige delen skal ha som
overordnet må l å belyse oppnå else av læringsutbyttene (se under), og skal inneholde metode,
didaktiske og læringsteoretiske perspektiver. Det kan reflektere organisasjonsmessig og
ledelsesrelatert innsikt, flerkulturelle perspektiver, kjønnsperspektiver, samt praktisk
planlegging, tilrettelegging og gjennomføring, slik disse temaene har blitt belyst gjennom de
ulike emnene i studiet.
Studentene vil oppfordres til å sende inn sine skriftlige arbeider som vitenskapelige artikler til
relevante publiseringskanaler for denne typen musikkpraktisk forskning, slik som Journal of
Community Music, Norsk pedagogisk tidsskrift og Nordisk Pædagogik.

Læringsutbytte
KUNNSKAP

FERDIGHETER

GENERELL KOMPETANSE

Etter endt studium skal
studenten:
ha inngående kunnskap om ulike
stemmetyper og ensembletyper,
og metoder for notasjon,
innspilling, og
tradisjonsfornyelse i
musikkprosjekter med barn og
unge
kunne formulere, aktualisere og
analysere forskningsetiske
problemstillinger og dilemmaer
basert på eksisterende teorier og
knyttet til utvikling av ny
kunnskap innenfor musikk- og
ensembleledelse
ha spesialisert kunnskap om hva
som kjennetegner et selvstendig
musikkpraktisk forskningsarbeid
ha inngående kunnskap om
forutsetninger for
kommunikasjon og
relasjonsbygging innen arbeid
med barn og unge

Etter endt studium skal
studenten:
kunne analysere, skape og
tilrettelegge musikk i
arbeidsprosesser med barn og
unge

Etter endt studium skal
studenten:
kunne planlegge, gjennomføre,
dokumentere og reflektere over
musikalske utviklingsprosjekt

kunne bruke ulike
arbeidsmetoder og
læringsstrategier i
samspillsituasjoner

kunne analysere fag- og
forskningsetiske
problemstillinger innenfor
musikk- og ensembleledelse

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

kunne bidra til nytenking og i
innovasjonsprosesser innenfor
musikk- og ensembleledelse

Arbeids- og undervisningsformer
Det gis undervisning i vitenskapelig metode og skriving én dag pr. samling i 2.studieår, totalt fem
dager. Disse dagene benyttes som formell undervisning, men også som et forskerforum, hvor
studentene legger fram og får respons fra faglærer og medstudenter på teoretiske, didaktiske og
metodiske valg som gjøres i masteroppgaven.
Det selvstendige arbeidet tar utgangspunkt i et praktisk prosjekt som studenten selv planlegger,
gjennomfører og reflekterer fag- og forskningsteoretisk over. Prosjektet skal vurderes skriftlig
gjennom masteroppgaven, presenteres gjennom audiovisuelt materiale og forsvares gjennom
muntlig diskusjon.
Hver student får tildelt en veileder og har krav på 80 antall timer. Det leveres
veiledningsgrunnlag i forkant av hver veiledning.

Vurderingsordning
Arbeidskrav:
Presentasjon av masteroppgave under prosessen, samt muntlig medstudentrespons.
Eksamen:
Eksamen består av tre deler:

1. Skriftlig masteroppgave (30-40 sider, +/- 10 %). Denne skal dokumentere studentens
forsknings- og utviklingsarbeid og vurderes av en intern og en ekstern sensor etter følgende
kriterier:


Grundig belysning av et relevant tema innenfor studiets hovedområder



Forskningsmessig behandling av sentrale elementer i oppgaven: problemstilling(er), data,
metode, presentasjon, tolking og drøftingsperspektiv.



Sammenheng mellom teori og relevant praktisk-estetisk arbeid.



Selvstendig refleksjon og bruk av teori.



Analytisk og etisk bruk av kildemateriale.



Riktig bruk av referanser.



Presentasjonsform som språklig og strukturmessig kommuniserer med leseren.

Masteroppgaven utgjør 50 % av sluttkarakteren.
2. Audiovisuelt materiale (eksemplifisering av musikk- og ensembleledelse i form av lyd og
bilde)
Materialet kompletterer, understøtter og visualiserer det skriftlige arbeidet og gjenspeiler
studentens evne til nytenkning og innovasjon innenfor musikk- og ensembleledelse. Det
vurderes av en intern og en ekstern sensor på grunnlag av følgende vurderingskriterier:


Helhetlig estetisk framstilling



Klar formidlingsform



Reflekterte og faglig relevante valg

Det audiovisuelle materialet utgjør 25 % av sluttkarakteren.
3. Muntlig diskusjon med sensor, der studenten redegjør spesifikt for hvordan læringsutbytte er
ivaretatt i prosjektet.
Diskusjonen ledes og vurderes av en intern og en ekstern sensor på grunnlag av følgende
kriterier:


Studentens evne til drøfting og vurdering.



Studentens bruk og forståelse av anvendt litteratur.



Studentens refleksjon over eget masterarbeid.

Den muntlige diskusjonen utgjør 25 % av sluttkarakteren

Vurderingsuttrykk
De tre eksamensdelene i avsluttende eksamen gir én sluttkarakter. Denne fremkommer på
karakterutskrift/vitnemål.
Vurderingsuttrykk: Gradert karakter. Ekstern sensur.
Det kan framsettes klage på del 1 masteroppgaven. Del 2 og 3 er definert som praktisk/muntlig
eksamen og eksamensresultatet kan derfor kun påklages med grunnlag i formelle feil. Ny sensur
på klage vil normalt foreligge innen utgangen av påfølgende semester. Vitnemål holdes tilbake
inntil endelig sensur er registrert.

Litteratur
Dogantan- Dack, M. (ed.) (2015). Artistic Practice as Research in Music: Theory, Criticism, Practice.
Oxford: Ashgate
Kjørup, S. (2008). Menneskevidenskabene. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 2.opplag
Thagaard, T. (2013). Systematikk og Innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. Bergen:
Fagbokforlaget. 4.utgave
Forslag til selvvalgt litteratur
Barz Gregory F. & Cooley, Timothy J. (ed.)(2008). Shadows in the Field. New Perspectives for
Fieldwork in Ethnomusicology. California: Oxford University Press

MUS5090: Masteroppgave i musikkvitenskap
Master Thesis
Studiepoeng
Emnenivå
Inngår i
studieprogram
Gjennomføres
Forhåndskrav
Studieleder
Fagansvarlig
Vurdering

30 studiepoeng
Master
Spesialisering i musikkvitenskap, mastergradsstudium
2.semester, 2.studieår
Alle arbeidskrav og eksamener må̊ være bestå tt før studenten kan levere
selvstendig arbeid.
Geir Berg-Lennertzen
Ove Larsen
Gradert karakter. Ekstern sensur.

Innledning
I masteroppgaven skal studenten arbeide selvstendig med akademiske problemstillinger og
anvende relevante teoretiske modeller på empirisk materiale innen musikkvitenskap. Sentralt i
studiet inngår arbeidet med et selvstendig vitenskapelig arbeid (mastergradsoppgave), som
utarbeides under veiledning. Det vitenskapelige personalet vil invitere mastergradsstudenter til
å gjennomføre sine mastergradsoppgaver innenfor forskningsfeltene til musikkseksjonen ved
Nord Universitet/Senter for nordområdenes musikkforskning (SnoMus). En ønsker derfor å
legge noen tematiske, metodologiske og teoretiske føringer for valg av type
mastergradsoppgave. Dette innebærer at valg av tematikk for masteroppgaven bør ha en særlig
innretning mot musikkulturelle fenomener på Nordkalotten. Med dette søker en å fokusere på
kulturelle uttrykk som finnes i nordområdene innenfor folkemusikk, rock, joik, jazz og
beslektede populærmusikalske sjangere.
Mastergradsoppgaven, som svarer til om lag et halvt års full arbeidsinnsats, skal vise at
studenten kan arbeide selvstendig etter vitenskapelig metode. Studenten kan velge emne for
mastergradsoppgaven fra alle områder av musikkvitenskapen, såfremt de er i tråd med de
ovennevnte føringene. Emne og opplegg skal godkjennes av faglærer. Mastergradsoppgavens
omfang bør ligge på 50-70 tekstsider. Det anbefales å ha andre fag som støtter opp om
mastergradsoppgaven. Etter nærmere avtale med Musikkseksjonen er det adgang til å skrive
undersøkelsen som fellesarbeid, forutsatt at hver kandidats bidrag er tydelig avgrenset og
tilsvarer en normal mastergradsoppgave med hensyn til arbeidsinnsats og omfang.

Læringsutbytte
KUNNSKAP

FERDIGHETER

GENERELL KOMPETANSE

Etter endt studium skal
studenten:
ha solide kunnskaper om
musikkvitenskapens
forskningstradisjon generelt og
om relevante
vitenskapsteoretiske
innfallsvinkler for
masteroppgavetemaet spesielt
kunne formulere, aktualisere og
analysere forskningsetiske
problemstillinger og dilemmaer
basert på eksisterende teorier og
knyttet til utvikling av ny
kunnskap innenfor
musikkvitenskap
ha spesialisert kunnskap om hva
som kjennetegner et selvstendig
musikkvitenskapelig
forskningsarbeid

Etter endt studium skal
studenten:
kunne kommunisere og
diskutere forskningsprosess og
forskningsresultater

Etter endt studium skal
studenten:
ha kompetanse i presentasjon av
vitenskapelig materiale, og ha
utviklet evnen til å gi og motta
konstruktiv kritikk og
tilbakemeldinger

kunne velge hensiktsmessig
metode for å samle inn relevant
informasjon og data og kjenne til
sentrale prinsipper for analyse
og diskusjon av et empirisk
materiale

kunne identifisere og analysere
fag- og forskningsetiske
problemstillinger innenfor
musikkvitenskap

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

kunne bidra til nytenking og i
innovasjonsprosesser innenfor
musikkvitenskap

Arbeids- og undervisningsformer
Hver student får tildelt en veileder og har krav på 80 antall veiledningstimer. Det leveres
veiledningsgrunnlag i forkant av hver veiledning.

Vurderingsuttrykk
Eksamen i programmets resterende moduler må være bestått før vurdering av avsluttende
eksamen i masteroppgave.
Vurderingsuttrykk: Gradert karakter. Ekstern sensur
Det kan framsettes klage på masteroppgaven. Ny sensur på klage vil normalt foreligge innen
utgangen av påfølgende semester. Vitnemål holdes tilbake inntil endelig sensur er registrert.

Learning outcomes
Specialization in music and ensemble leading

KNOWLEDGE

SKILLS

GENERAL
COMPETENCE

The student
Has advanced knowledge
about common types of
ensembles in schools, as well
as in extra-curricular arenas,
and is able to use this
knowledge in new areas

The student
Is able to employ a critically
interpretative approach to the
understanding of genres in
connection to ensemble
leading, as a foundation for
developing one’s own cultural
competence

The student
Is able to reflect upon the
cultural, pedagogical and
ethical challenges connected
to being a leader

Has a comprehensive
knowledge about arranging
and adapting music for
various kinds of ensembles, as
well as specialized insight
into leadership techniques
including conducting

Is able to utilize relevant
methods for music-based
research and development
work in an independent,
critical and thoughtful manner

Is able to put advanced
knowledge about, and skills
in, ensemble leading to use
when faced with new tasks
and projects

Is able to plan, lead and
reflect upon practical
ensemble projects of various
sizes and instrument
combinations

Is able to communicate
knowledge about music-based
knowledge as a leader in a
local community

Is able to utilize acquired
competence analytical and
research-ethical competence
to develop new knowledge
about ensemble leading and
the practice of the same.

Has insight into various
musicological and arts-based
methods for empirically and
theoretically based knowledge
production in music and
ensemble leading
Is able to analyze issues in
connection with pedagogy,
organizational structure,
gender politics and
globalization

Is able to think outside the
box in processes of
improvisation and innovation
in ensemble leading

Learning outcomes
Specialization in musicology

KNOWLEDGE

SKILLS

GENERAL
COMPETENCE

The student

The student

The student

Has advanced knowledge in
musicology and is able to
utilize this knowledge in new
areas

Is able to utilize a critically
interpretative approach to the
understanding of various
genres as a foundation for
developing cultural
competence

Is able to reflect upon the
cultural, pedagogical and
ethical challenges connected
to being a leader

Is able to use relevant
methods for musicological
research and development
work in an independent and
critically thoughtful manner

Is able to use advanced
knowledge of, and skills in
music when faced with new
tasks and projects

Is able to plan, lead and
reflect upon music
performance in various
contexts

Is able to communicate
musical knowledge in the role
of musical leader in a local
community

Has comprehensive
knowledge about arranging
and adaptation of music for
various types of ensembles

Is able to use analytical and
research-ethical competence
to develop new knowledge
about music

Has insight into various
musicological and arts-based
methods for empirical and
theoretically based knowledge
production in music
Is able to analyze musical
issues in relation to pedagogy,
organizational structure,
gender politics and
globalization

Is capable of thinking outside
the box in musicological
knowledge development

Retningslinjer for studieretning på gradsprogram ved Nord universitet
Vedtatt av rektor 30.05.2016 (Rektorvedtakssak 16/02381-1)

1. Studieretning er en faglig fordyping eller spesialisering innenfor ett studieprogram, som
innfrir de definerte kravene nummer 3 til 10 nedenfor.
2. Studieretning framkommer på vitnemål ved at studieretningens navn, beskrivelse av
studieretningen og studieretningens læringsutbyttebeskrivelse framkommer i tillegg til
studieprogrammets navn, beskrivelse av studieprogrammet og studieprogrammets
læringsutbyttebeskrivelse.
3. Et studieprograms studieretninger må samlet ha tydelig felles faglig tilhørighet, slik at det er
naturlig å tilhøre et felles studieprogram i stedet for å være eget studieprogram.
4. Studieprogrammets studieretninger må innfri NOKUTs akkrediteringskrav til fagmiljøet,
herunder krav om at minst 50 prosent av årsverkene skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling
ved institusjonen samt krav om personer med minst førstestillingskompetanse inkludert
professor eller dosent.
5. Det kan være opptak direkte til den enkelte studieretning, men studieretning kan også velges
etter oppstart av studieprogrammet fortrinnsvis i løpet av første semester.
6. Det skal være utformet egne læringsutbyttebeskrivelser for den enkelte studieretning i tillegg
til læringsutbyttebeskrivelsen for studieprogrammet.
7. Studieprogram med studieretninger skal minimum ha 30 studiepoeng med felles emner for
alle studieretningene. Dette kan være felles obligatoriske emner eller felles valgemner.
8. Studieretning på masterprogram skal minimum inneholde:
a. 20 studiepoeng studieretningsemner og masteroppgave på 60 studiepoeng
alternativt
b. 30 studiepoeng studieretningsemner og masteroppgave under 60 studiepoeng.
9. Studieretningsemnene skal være spesialiserte obligatoriske emner eller spesialiserte
valgemner innenfor den faglige fordypingen/spesialiseringen. Studieretningsemnene kan ikke
inngå i annen studieretning på samme studieprogram, men kan inngå i andre studieprogram i
fakultetets eller universitetets studieportefølje.
10. Det skal være egen masteroppgavekode for den enkelte studieretning på masterprogram, for
å tydeliggjøre at masteroppgaven inngår i studieretningen.

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/01914-29
Anne-Lovise Reiche

Saksgang

Arkivkode.

Møtedato
26.01.2017

NY BEHANDLING - GODKJENNING AV STUDIEPLAN OG TILHØRENDE
DOKUMENTASJON FOR MASTER I FOLKEHELSEARBEID
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å endelig godkjenne studieplan og tilhørende
dokumentasjon for Master i folkehelsearbeid under forutsetning av at punkt 2 innfris.
2. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen
30. juni 2017.

Vedlegg:
Skriv her

Saksframstilling:
Bakgrunn:
Master i folkehelse ble etablert av styret for Universitet i Nordland på møte 31. oktober 2012 (sak
69/2012) med slikt vedtak:
1. Styret for Universitetet i Nordland godkjenner etablering av følgende nye studier fra
studieåret 2013-2014:
 Årsstudium i internasjonale relasjoner (60 stp), FSV
 Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse (90 og 120 stp), FSV
 Bachelor i friluftsliv (180 stp), PHS
 Master i folkehelse (120 stp), PHS
2. Før endelig etablering forutsettes rektors godkjenning av studieplanene for studiene i
henhold til NOKUT´s kravspesifikasjon.
3. Det forutsettes at kostnadene ved utvikling og igangsetting av studieprogrammene dekkes
innenfor fakultetenes budsjettrammer.
Studieplanen har ikke vært ferdigstilt og lagt frem for rektor tidligere, da studiet ikke har vært
prioritert av fakultetet i forhold til kompetanse og kapasitet. Studieprogrammet har likevel inngått i
fakultetets og universitetets endelig studieportefølje:
 Studieåret 2013-2014, men ble senere trukket fra Lokalt opptak med begrunnelse at
fakultetet ikke hadde lyktes i å rekruttere personer med tilstrekkelig fagkompetanse til
utvikling og gjennomføring av dette studiet.


Studieåret 2014-2015, men ble senere trukket fra Lokalt opptak med begrunnelse særlig
økonomisk hensyn, men også at fakultetet fortsatt ikke lyktes i å rekruttere fagpersoner til å
etablere et tilstrekkelig fagmiljø, til tross for flere utlysninger.



Studieåret 2015-2016, men ble senere trukket fra Lokalt opptak. Fakultet opplyser at høsten
2014 lyktes en i å få kvalifisertkompetanse i fagstaben, som skulle ivareta det faglige
ansvaret for studieprogrammet. Imidlertid ble det nok en gang trukket fra Lokalt opptak,
med begrunnelse samlet forsvarlig økonomisk drift av fakultetet. Videre ble det opplyst at
Profesjonshøgskolen ville arbeide videre med å kartlegge markedet i forhold til rekruttering
og sikre eget kompetansegrunnlag.



Studieprogrammets navn ble for øvrig endret til Master i folkehelsearbeid fra annonseringen
høsten 2015.

Det sentrale Utdanningsutvalget 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 vedtatt 28.02.2013 og tilhørende veiledning til søknad om akkreditering
av studier i andre syklus. Veiledningen gir retningslinjer for utforming av søknader, og er oppdatert
pr september 2013. Ny Studietilsynsforskrift er for øvrig sendt på høring 9. september 2016. Det
forventes at tilhørende veiledninger oppdateres i tråd med den nye forskriften når den trer i kraft.
Studieplanen er behandlet i fakultetets lokale Studiekvalitetsutvalg. Fakultetet opplyser at utvalget
gjorde følgende vedtak i møte 8. november, sak 17/2016;
Utdanningsutvalget anbefaler akkrediteringssøknaden for Master i folkehelsearbeid for
dekan.

Det sentrale Utdanningsutvalget behandlet studieplanen og tilhørende dokumentasjon i møte den
14. desember 2016. Utvalget gjorde slikt vedtak;
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan og tilhørende dokumentasjon
for Master i folkehelsearbeid under forutsetning av at punkt 2, 3, 4 og 6 innfris innen 15.
januar 2016.
2. Det må redegjøres nærmere for opptaksmål for studieprogrammene, herunder nedre grense
for opptak og hvordan godt læringsmiljøet skal sikres for studentene.
3. Samtlige læringsutbyttebeskrivelser (program- og emner) må gjennomgås og endres i tråd
med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og Nord universitet sin veileder.
4. Emnenes vurdering må gjennomgås for å sikre god nok sammenheng mellom læringsutbytte
og vurdering (samt eventuelt undervisningsmetoder). I tillegg må alle emnene med
obligatorisk deltakelse som delvurdering gjennomgås og vurderes opp mot Nord universitet
sine retningslinjene for dette.
5. Konkrete avtaler om studentutveksling og internasjonalisering for studieprogrammet må
inngås innen 30. juni 2017. Konkret informasjon om utvekslingsmuligheter beskrevet i
akkrediteringssøknaden må inngå i studieplanen og publiseres sammen med denne (senest
15. februar 2017).
6. Det må fremlegges en oversikt som viser hele fagmiljøet (der fagmiljøet tilknyttet
valgemnene også inngår). Videre må det framkomme den enkeltes andel av stilling beregnet
til Master i folkehelsearbeid (sammen med andel av stilling til andre studieprogrammer).
Samtidig må det framgå konkret og korrekt hvem av fagpersonene som bidrar på det enkelte
emne.
Fakultetet leverte tilbakemelding på Utdanningsutvalgets vedtak 13. januar 2017, og oversendte i
tillegg til egen redegjørelse om rekruttering til studieprogram, også oppdatert studieplan i norsk og
engelsk versjon samt oppdatert oversikt over fagmiljøet til studieprogrammet.
Ad Utdanningsutvalgets vedtak pkt 2 – opptaksmål mv og godt læringsmiljø:
Fakultetet opplyser at det er innhentet tall for antall studenter møtt ved studieoppstart og antall
uteksaminerte kandidater ved lignende masterprogram ved Universitetet i Agder og Høgskolen i
Hedmark. Ut fra erfaring ved disse institusjonene (som riktignok har svært ulikt frafall), mener
fakultetet at det er tilstrekkelig med 25 studenter som starter opp på studiet, for å sikre at 20
kandidater blir uteksaminert. Videre er det redegjort for ulike tiltak for å sikre at studentene fullfører
studieprogrammet. Dette viser at fakultetet har et bevisst forhold til rekruttering og frafall.
Ad Utdanningsutvalgets vedtak pkt 3 – Læringsutbyttebeskrivelser:
Fakultetet bekrefter at læringsutbyttebeskrivelsen for studieprogrammet og alle obligatoriske emner
er gjennomgått og endret i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. I tillegg opplyses at for
emner tilhørende andre fakultetet, er det gjort henvendelse med oppfordring til å oppdatere
læringsutbyttebeskrivelsenes.
Ad Utdanningsutvalgets vedtak pkt 4 – gjennomgang emner inkludert obligatorisk deltakelse:
I oppfølging av dettepunkt bekrefter fakultetet at vurdering på alle emner er gjennomgått samt
tilhørende undervisningsmetoder. Fakultetet mener at det er god sammenheng mellom emnenes
læringsutbyttebeskrivelse, undervisningsmetoder og vurdering. Når det gjelder obligatorisk
deltakelse, som det stilles krav om i flere av emnene, er det begrunnet hvorfor dette er
betydningsfullt i programmet.
Ad Utdanningsutvalgets vedtak pkt 5 – bl.a. info i studieplanen om utvekslingsmuligheter:
Fakultetet bekrefter at det jobbes med å komme i havn med konkrete avtaler om studentutveksling
og internasjonalisering innen 30. juni 2017. Når det gjelder konkret informasjon om

utvekslingsmuligheter (som var beskrevet i akkrediteringssøknad, men ikke i selve studieplanen), så
er disse tatt inn i studieplanen og publiseres samme med denne innen 15. februar 2017.
Ad Utdanningsutvalgets vedtak pkt 6 – studiets fagmiljø
Fakultetet har oversendt ny oppdatert dokumentasjon om fagmiljøet. Denne viser nå hele fagmiljøet
og den enkeltes andel av stilling beregnet til dette masterprogrammet samt eventuelle andre
programmer. Oversikten viser også hvem av fagpersonene som bidrar på det enkelte emne.
Konklusjon:
Ut fra tilbakemelding på Utdanningsutvalgets vedtak 14. desember og oversendt oppdatert
dokumentasjon, kan studieprogrammet anbefales akkreditert.
Overordnet bilde av studiet
Dette er utfyllende beskrevet i akkrediteringssøknaden. Studieprogrammet tilhører det fremtidige
Fakultet for sykepleie- og helsevitenskap, men er også tverrfakultært ved at Handelshøgskolen ved
Senter for økologisk økonomi og etikk samt Fakultet for samfunnsvitenskap vil bidra med egne
eksisterende emner. Videre opplyses at Senter for praktisk kunnskap og Nasjonalt senter for kultur
og helse har deltatt i utviklingen av studieprogrammet og vil bidra i undervisningen. Studieprogrammets faglige profil er en praksisnær tilnærming med tverr- og flerfaglig perspektiver. Det
legges vekt på bærekraftige, økonomiske, sosiokulturelle, og samfunnsmessige forhold. Et sentralt
fokus i studiet er utjevning av sosiale ulikheter og forskjeller i helse.
I Nord Universitet sin strategiske plan framholdes det at Nord gjennom forskning, utdanning og
formidling skal være med å løse nasjonale utfordringer, og ha en sentral rolle innen helse, velferd og
oppvekst i et nært samspill mellom institusjoner og omgivelsene. Dessuten fremholdes at «som
institusjon skal vi våge å utfordre etablerte sannheter … og utforske komplekse spørsmål». Fakultetet
mener at dette studieprogrammet er i tråd med denne strategien.
Videre er studieprogrammet også i tråd med intensjonene i Folkehelseloven (2012), og
Stortingsmelding nr. 19, 34 og 47, hvor ansvaret for folkehelsearbeidet er overført fra helsesektoren
til kommunene med bakgrunn i «helse i alt vi gjør». Dette er en stor utfordring for kommunene og
fylkeskommunene, som trenger kunnskap om folkehelsearbeid og utvikling av tverrfaglig
kompetanse på tvers av sektorer.
Videre peker fakultetet på at Nordland fylkeskommune arbeider aktivt med folkehelsearbeid, og ses
som et foregangs-fylke innenfor dette området. Det er derfor behov for en mastergrad som kan bidra
til videreutvikling av dette arbeidet både lokalt, regionalt og nasjonalt. I dette arbeidet vil tverrfaglig
og tverrsektoriell kunnskap være nødvendig for å møte framtidas arbeidsoppgaver og utfordringer.
Studiet tilbys som deltidsstudium på campus i Bodø over 4 år.
Lovgrunnlag og akkrediteringskrav
Lovgrunnlaget for studieakkreditering er:
 Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 (Universitets- og høgskoleloven), sist
endret 17. juni 2016 med virkning fra 1. juli 2016.


Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av
1. februar 2010 (Studiekvalitetsforskriften), fastsatt av Kunnskapsdepartementet, sist endret
24. juni 2016 med virkning fra årsskiftet 2016-2017.



Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften),
fastsatt 28. februar 2013 av NOKUT, ny forskrift sendt på høring 9. september 2016.



Forskrift om krav til mastergrad av 10.06.2015

Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier, jamfør Lov om universiteter og høyskoler.
Likevel er det fastsatt i universitetets reglement for etablering av studier og godkjenning av
studieplaner at NOKUTs krav til akkreditering av studier også gjelder når universitetet selv etablerer
egne studietilbud og godkjenner studieplan for disse. Det framgår også i NOKUTs veiledning at deres
kriterier for akkreditering gjelder for alle som tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne
faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett). De anbefaler derfor at alle institusjoner som utarbeider
nye studier, bruker veiledningen aktivt i utformingen av studiene.
Studietilsynsforskriftens kapittel 7 omhandler akkreditering av studier, både selvstendige
studietilbud, fellesgrader og institusjonsovergripende kunstneriske stipendprogram. Krav til
selvstendige studietilbud framgår av § 7-1 til § 7-3.
Nedenfor gjengis og kommenteres Studietilsynsforskriftens krav til akkreditering og dokumentasjon.
Krav fra forskriften og Veiledningen med retningslinjer for søknad om akkreditering av studier i andre
syklus er med kursiv tekst. For hvert enkelt krav skal det beskrives og begrunnes hvordan studiet
oppfyller kravene, som gjelder følgende hovedpunkter:
 Grunnleggende forutsetninger (Studietilsynsforskriftens § 7-1)


Plan for studiet (Studietilsynsforskriftens § 7-2)



Fagmiljø tilknyttet studiet (Studietilsynsforskriftens § 7.3)

§ 7-1 Grunnleggende forutsetninger for akkreditering
1. Følgende krav i lov om universiteter og høyskoler skal vurderes for akkreditering:
a. Styringsordning
b. Reglement
c. Klagenemnd
d. Læringsmiljøutvalg
e. Utdanningsplan (gjelder bare for studier på 30 studiepoeng eller mer)
f. Vitnemål og Diploma Supplement
g. Kvalitetssikringssystem
Kommentar: Punkt 1a) til g) må vurderes ut fra det forhold at Nord universitet er fusjonert
fra 1. januar 2016.
a) Universitetets styringsordning er avklart; nytt universitetsstyre var i drift fra tidlig januar
måned og har funksjonstid fram til 31.07.2019. Ny rektor er tilsatt på åremål fra
desember 2015. Selve styringsstrukturen herunder faglig og administrativ organisering er
avklart på overordnet nivå gjennom styrevedtak i møte den 23. juni. Videre avklaringer er
vedtatt på styremøte 7. september og 26. oktober.
b) Universitetet har ny forskrift om studier og eksamen som gjelder for studenter som blir
tatt opp fra og med vårsemesteret 2016. Det foregår nå et arbeid med gjennomgang av
tilhørende reglement og retningslinjer. Reglement for etablering av nye studieprogram
og godkjenning av studieplaner er allerede vedtatt (18.03.2016, rektorvedtak 15/0101513). Reglementet bygger på akkreditering i tråd med NOKUT sine krav.
c) Ny Klagenemnd ble vedtatt av styret 6. januar 2016, og har funksjonstid fra 1.1.2016 til
1.1.2020 (sak 9/2016). Utvalget er i drift.

d) Nytt Læringsmiljøutvalg ble vedtatt av styret 6. januar 2016, og har første periode
funksjonstid ut 2016 mens nye studentrepresentanter velges for høstsemesteret.
Utvalget er i drift. Nytt utvalg konstitueres for neste funksjonsperiode fra januar 2017.
e) Utdanningsplan utarbeides for alle studier, og er videreført også for det nye
universitetet.
f)

Vitnemål og Diploma Supplement (vitnemålstillegg) gis ved fullført studium for alle
gradsstudier (bachelor-, master- og doktorgrader) samt for praktisk pedagogiske
utdanninger. Utforming av nytt vitnemål og Diploma Supplement for det nye
universitetet er avklart, og de første vitnemål ble tildelt allerede våren 2016. På
vitnemålet inngår studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse.

g) System for kvalitetssikring av utdanningen ble godkjent av NOKUT 12. juni 2012 for
tidligere Universitet i Nordland. Det nye universitetet viderefører elementer fra alle
institusjonenes akkrediterte kvalitetssikringssystem, og utformer et justert system som
opprettholder høye kvalitetskrav. Universitetsstyret vedtok på sitt møte 23. juni 2016 de
overordnede rammene for nytt felles system, mens kvalitetshåndbok ble behandlet på
universitetsstyrets møte 16. desember 2016. Som nytt element i systemet vil
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer inngå med fast syklus.
2. Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner skal være fylt.
Kommentar: Fakultetet redegjør for følgende i oversendt akkrediteringssøknad:


Vitnemål og Diploma Supplement - Universitets- og høyskoleloven § 3-11 første ledd;
Nord universitet utsteder vitnemål og Diploma Supplement (vitnemålstillegg på engelsk)
etter fullført utdanning. Vitnemålstillegget beskriver kandidatens utdanning og høyere
norsk utdanningssystem. Det skrives ut og sendes rekommandert pr post til kandidatenes
hjemstedsadresse.



Opptak - Mastergradsforskriftens § 3: Denne er hjemmel for opptak til
Mastergradsstudier. Studieprogrammets opptakskrav er Bachelorgrad relevant for
tverrfaglig folkehelsearbeid med laveste snitt karakter C/2,7 i snitt, og minst 2 års fulltids
relevant yrkeserfaring. Kravet er i tråd med forskriften. I studieplanene kunne det gjerne
ha vært opplyst hva som er relevant bachelorgrad, slik at aktuelle søkere umiddelbart
kunne vurdere om de vil oppfylle opptakskravet. Det er rimelig at eksempelvis Bachelor i
sykepleie, - fysioterapi og - tannpleier oppfyller opptakskravet. Hvis relevant
bachelorgrad kun er helsefaglige utdanninger, bør dette opplyses.



Krav til selvstendig arbeid - Mastergradsforskriftens § 6: Kravet er minimum 30 og
maksimum 60 studiepoeng selvstendig arbeid for mastergradsstudier av 120
studiepoengs omfang. Master i folkehelsearbeid har obligatorisk masteroppgave på 45
studiepoeng, og er dermed innenfor forskriftens krav. Videre skal det selvstendige
arbeidet skal vise forståelse, refleksjon og modning gjennom studiet. Fakultetet opplyser
at dette sikres gjennom vurderingsordningene i emnene gjennom studiet.



Rammeplaner, sertifisering eller andre forskrifter og retningslinjer/direktiver:
Studieprogrammet er ikke rammeplanstyrt.

3. Rekrutteringen av studenter skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og
opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium.
Kommentar: I akkrediteringssøknaden vises til det at styret ved Nord universitet har vedtatt
at studieprogram skal være bærekraftige. Studentmiljøer med minimum 20 uteksaminerte
studenter per studieprogram regnes som bærekraftige.
Fakultetet opplyser at mastertilbudet er etterspurt både av tidligere studenter på
videreutdanning i Folkehelsearbeid (30 studiepoeng) og Nordland fylkeskommune, som har
støttet etablering av videreutdanningen med tanke på videre utvikling til mastergrad. Ved
studiested Bodø har det ovennevnte videreutdanning vært tilbudt til sammen 6 ganger i
perioden 2008 - 2015. Samlet 197 studenter har startet opp på videreutdanningen, mens 107
kandidater har fullført utdanningen. Videre påpeker fakultetet at tverrfaglige profilen på
programmet og fokus på å fremme «helse i alt vi gjør» taler for et bredt
rekrutteringsgrunnlag.
Søk på internett, viser at det finnes flere tilsvarende eller lignede masterprogram i Norge;
deriblant Master i folkehelsevitenskap (Universitetet i Agder, Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet, Høgskolen i Hedmark) og Master i helsefremmende arbeid
(Høgskolen i Sørøst-Norge). Fakultetet har undersøkt rekruttering og frafall ved henholdsvis
UiA og HiH. Ut fra deres erfaring ved disse institusjonene, mener fakultetet at det er
tilstrekkelig med 25 studenter som starter opp på studiet, for å sikre at 20 kandidater blir
uteksaminert. Dette tallet vurderes som lavt, særlig med tanke på at studiet går over 4 år, da
frafall dessverre må forventes for hvert semester.
Fakultetet har etter tilbakemeldingen på Utdanningsutvalgets vedtak redegjort
tilfredsstillende om dette akkrediteringspunkt. Det anbefales imidlertid å gjøre opptak av
mer enn 25 studenter for å sikre 20 uteksaminerte kandidater.
Fakultetet redegjør også for ulike tiltak for å sikre at studentene fullfører studieprogrammet;
aktivitet hele studieløpet, studentene sikres evaluering underveis i studiet, masteroppgavene
utvikles og følges som en rød tråd gjennom hele studieløpet, og studieprogrammet er et
samarbeid mellom tre fakultet og tre sentre, noe som øker rekrutteringsgrunnlaget.
4. For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige
forhold av betydning for studentene.
Kommentar: Studieprogrammet har ikke praksis, og kravet er derfor ikke relevant.
§ 7-2 Plan for studiet
1. Studiet skal ha et dekkende navn.
Kommentar: Studiets navn er Master i folkehelsearbeid, med engelsk navn Master in Health
Promotion. Studiets fagområde og grad framkommer.
Folkehelsearbeid er et bredt fagfelt og kan omfatte et bredt spekter av fagkompetanse.
Studieprogrammets navn vurderes som dekkende.
2. Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte jamfør Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det formuleres ett totalt læringsutbytte for hvert
studium.
Studieprogrammets læringsutbytte er slik formulert:

Kunnskap:
 har inngående kunnskap om sentrale folkehelseperspektiv , begrep, metoder, teorier
og praksisområder. I tillegg skal studenten kunne analysere problemstillinger som er
utfordrende og aktuelle innenfor folkehelsearbeid innen et fordypningsområde
(masteroppgave)
 kan anvende kunnskap til å kritisk reflektere over vitenskapsfilosofisk- og teoretisk
forankring for folkehelsearbeid
 har inngående kunnskap om hva som danner grunnlag for folkehelsa som
helsedeterminanter, inkludert sosiale, kulturelle, økonomiske- og miljø/naturbetingede aspekter
 kan analysere kunnskap ved å anvende ulike tilnærminger til folkehelse(arbeid) og
nasjonale og overnasjonale styringsdokumenter (FN, WHO, nasjonale lovverk og
relevante Stortingsmeldinger), samt nasjonale planleggingssystemer og
forvaltningsprosesser
Ferdigheter:
 kan analysere relevante fag-, yrkes-, og forsknings- etiske problemstillinger og
forholde seg reflektert og kritisk til debatter og utfordringer i egen og andres
forskning, samt til ulike informasjonskilder
 kan analysere, identifisere, evaluere og håndtere sentrale utfordringer innenfor
folkehelsearbeid, som vold, helse forskjeller, universell utforming, deltakelse og
medvirkning
 kan bruke kunnskap på en reflektert måte for å selvstendig identifisere, og vurdere
relevans for helsefremmende og forebyggende intervensjoner
 kan gjennomføre, et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekter i
folkehelsearbeid i samhandling med relevante målgruppe
 kan forholde seg kritisk, identifisere og problematisere etiske spørsmål i folkehelseog helsefremmende arbeid.
Generell kompetanse:
 kan analysere teoretiske perspektiver og anvende praktiske kunnskaper og
ferdigheter i tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeid
 kan analysere og evaluere utviklingsarbeid i samhandling med aktuelle målgrupper
og i tråd med relevant forskning
 kan formidle omfattende selvstendig arbeid ved å redegjøre for sentrale verdier
innenfor forskning som åpenhet, presisjon, upartiskhet og etterrettelighet.
 kan kommunisere sine fagkunnskaper og anvende ferdigheter for å stille spørsmål
som åpner for kreativitet og helhetstenking i utviklingsarbeider
 kan bidra og stimulere til nytenkning og innovasjon og aktuell faglig debatt, og
formidle disse i faglige fora
Kommentar:
Etter Utdanningsutvalgets vedtak har fakultetet gjennomgått læringsutbyttebeskrivelsen for
programmet. Beskrivelsen er oppdatert i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR)
for livslang læring, ved at alle deskriptorer nå inngår (endringer anmerket ovenfor med blått).
Beskrivelsen er for øvrig som opprinnelig inndelt i «kunnskap», «ferdigheter» og «generell
kompetanse», er tilpasset nivå 7 master (for eksempel benyttes formuleringen «har

inngående kunnskap», der tilsvarende formulering for bachelor er «kjenner til»), og
beskrivelsen er fagspesifikk.
3. Studiets innhold og oppbygging skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås.
Kommentar: Studiet består av samlet 4 obligatoriske emner samt 5 valgeemner (1 skal
velges) og 3 alternative metodeemner (1 skal velges). Studiets oppbygging er oversiktlig bygd
opp, og er justert litt etter Utdanningsutvalgets behandling ved at valgemner fra andre
fakultet er flyttet til den termin der de inngår i ordinært program på eget fakultet. Disse har
da byttet plass i studieplanen med programmets eget metodeemne.
I følge akkrediteringssøknaden mener fakultetet at studiets innhold og oppbygning
samsvarer med og er tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen, slik at læringsutbyttet oppnås.
Videre mener en at i emnene henger godt sammen med læringsutbytte på programnivå.
Det opplyses i akkrediteringssøknaden at studieprogrammets sentrale deler oppfattes å være
«Fordypning i folkehelsearbeid med tverrfaglig profil, 30 stp» (første og andre semester)
samt «Vitenskapsfilosofi, - teori og metode, 15 stp» (fjerde semester). I disse emner er det i
hovedsak førsteamanuensiser som underviser.
4. Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås.
Kommentar: Dette forholdet er ikke kommentert i akkrediteringssøknaden (overskrifta står
men teksten har annet innhold), og oppfattes som en forglemmelse.
Gjennomgang av studieplanen viser at studiet som er samlingsbasert benytter ansikt- tilansikt undervisning (på samlingene) og nettstøttet undervisning mellom samlingene for
enkelte emner. Studieplanen beskriver ellers detaljert læringsaktivitet og
undervisningsmetoder.
5. Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset
læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås.
Kommentar: Av studieplanen framgår det at følgende vurderingsformer benyttes på de
obligatoriske emnene; hjemmeeksamen, mappe og obligatorisk deltakelse på 3 emner mens
masteroppgaven har obligatorisk deltakelse og oppgave med muntlig. Valgemnene har også
hjemmeeksamen, mappe og obligatorisk deltakelse samt obligatorisk arbeid, oppgave og
skoleeksamen. Vurderingene var opprinnelig i liten grad beskrevet hvorvidt de var
individuelle eller gruppe.
I fakultetets tilbakemelding på Utdanningsutvalgets vedtak bekreftes at alle emnenes
vurdering er gått gjennom for å sikre at det er god sammenheng mellom læringsutbytte og
vurdering. Når det gjelder obligatorisk deltakelse, som det stilles krav om i flere av de
obligatoriske emnene, er det begrunnet hvorfor dette er betydningsfullt i programmet.
6. Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier.
Kommentar: Dette punkt er utfyllende omtalt i akkrediteringssøknaden, men omtaler i liten
grad konkret relevansen for arbeidslivet. Derimot er dette beskrevet i studieplanen under
overskriftene Yrkesmuligheter og Videre utdanning. Det framgår at mastergraden kan
kvalifisere for lederstillinger (faglige og administrative) i helse- og omsorgsinstitusjoner,
forsknings- og utredningsstillinger eller planleggingsstillinger, samt stillinger i universitets- og
høgskolesektoren, stat og kommune, regionale og nasjonale foretak eller kompetansesentra.

Når det gjelder videre studier er studieplanen tydelig på at masterprogrammet gir grunnlag
for opptak til fakultetets doktorgrad i Studier av profesjonspraksis.
7. Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart.
Kommentar: Dette punkt er utfyllende omtalt i akkrediteringssøknaden; Fagansvarlig for
studiet arbeider som aktiv medlem i Nasjonalt Nettverk for Forskning og utdanning i
Helsefremming (The Norwegian Network for Research and Education in Health Promotion,
NNREHP). Gjennom dette nettverk finnes også samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner
i Norge, Sunne Kommuner og Folkehelseforeningen i Norge.
Master i folkehelsearbeid gir studentene en framtidsrettet utdannelse som møter
morgendagens nasjonale og globale utfordringer i folkehelse. Dette gjøres gjennom
nyskapende forskningsbasert undervisning der vitenskap, praksis, etikk, kunst og estetikk
møtes og integreres. Studiet utvikles gjennom åpen, kritisk og konstruktiv dialog internt,
mellom flere fakulteter og samfunn. Studenten kan velge problemstilling for sin
masteroppgave innenfor spesialistfelt/valgte emne og ut fra ulike perspektiv innen
helsefremming og forebygging. Studentene har mulighet til å delta i institusjonens
forskningsprosjekter og i lokale/regionale prosjekt og evalueringer i fylket.
Studiet gir studentene kunnskap om utvikling av folkehelseperspektiver, sentrale begreper,
teorier og metoder i tråd med nasjonale kjernekompetanseområdene for masternivå i
folkehelse og helsefremming. I tillegg skal studiet bidra til å utvikle studentenes evne til å
stille spørsmål som åpner for kreativitet, innovasjon og helhetstenkning. Gjennom
utdanningen skal studentene utvikle kunnskap om tverrfaglig- og tverrsektorielt planlegging
og samarbeid med praksisfeltets ulike arenaer og aktører, samt frivillig sektor.
Fagmiljøet som er involvert i Master i Folkehelsearbeid er involvert i flere forsknings og
utviklingsarbeid. Oversikt over fagmiljøets forskning samt faglig og/eller utviklingsarbeid er
vedlagt akkrediteringssøknaden, og mest relevante forsknings- og utviklingsarbeid er
anmerket.
8. Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering, som skal være
tilpasset studiets nivå, omfang og egenart.
Kommentar: Det opplyses at Profesjonshøgskolen har en rekke avtaler med internasjonale
institusjoner for studentutveksling, og flere av disse er relevant for utveksling ved Master i
folkehelsearbeid. Internasjonalt semester er lagt til 3.de eller 5. semester- Førstnevnte består
av valgemner ved Campus Bodø alternativt valgemner ved internasjonale
samarbeidsinstitusjoner, mens 5. semester består av metodeemner. I akkrediteringssøknaden trekkes fram konkrete emner for samlet 30 studiepoeng pr semester ved
henholdsvis Södertörns högskola i Stockholm og Göteborgs Universitet. Dette er konkret og
god informasjon til studentene. Imidlertid gjenfinnes ikke denne informasjonen i
studieplanen. Der gis bare generell informasjon om at det er mulig å ta deler av utdanningen
i utlandet, at fakultetet har samarbeidsavtaler med en rekke aktuell institusjoner, at
utenlandsopphold kan skje i løpet av 2. eller 3. studieår og at emner må godkjennes av
fakultetet på forhånd.
Konkrete avtaler om studentutveksling og internasjonalisering for dette studieprogrammet
må inngås før studiet starter opp. Studieplanen må oppdateres med konkrete anbefalinger
om utveksling til henholdsvis Södertörns högskola og Göteborgs Universitet. Oppdatert
versjon av studieplan er fortsatt ikke oppdatert med denne informasjonen, men fakultetet

bekrefter i sin tilbakemelding på Utdanningsutvalgets vedtak at det vil være på plass når
studieplanen publiseres.
9. Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT ressurser
og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet.
Kommentar: Dette punkt er kun helt kort omtalt av fakultetet; Det påpekes at siden
Folkehelsearbeid ikke er et nytt fagområde for universitet, så forutsetter at biblioteket har
tilgang på relevante ressurser. Det savnes en omtale av eksempelvis IKT forhold.
§ 7-3 Fagmiljø knyttet til studiet
1. Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik
det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det
faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres.
Kommentar: Etter Utdanningsutvalgets vedtak har fakultetet oversendt tilfredsstillende
oversikt over fagmiljøet. Denne viser nå hele fagmiljøet, der også fagmiljøet tilknyttet
valgemnene også inngår). Videre framkommer den enkeltes andel av stilling beregnet til
Master i folkehelsearbeid (sammen med andel av stilling til andre studieprogrammer). Det
framgår også hvem av fagpersonene som bidrar på det enkelte emne.
Fagmiljøet sammensetning, størrelse og samlede kompetanse vurderes å være tilpasset
studiet, og tilstrekkelig for på ivareta forskning og faglig utviklingsarbeid som utføres.
2. Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for
studiet.
Kommentar: Fakultetet har dokumentert fagmiljøet har nasjonale og internasjonale
samarbeid og nettverk, og har angitt konkret hvilke som vurderes om relevante for
masterprogrammet. Dette vurderes som tilfredsstillende til oppstarten av programmet.
3. Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved
institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de
sentrale delene av studiet.
For andre syklus gjelder også: Minst 10 prosent av det samlede fagmiljøet skal være
professorer eller dosenter, og ytterligere 40 prosent være ansatte med
førstestillingskompetanse.
Kommentar: Kravet om minst 50% av årsverkene i hovedstilling ved institusjonen er innfridd.
Kravet om førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studiet er innfridd. Kravet om at
minst 10% av det samlede fagmiljøet skal være professorer eller dosenter er innfridd. Også
kravet om ytterligere 40% skal være ansatte med førstestillingskompetanse er innfridd.
4. Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig- og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid.
For andre syklus gjelder også: Fagmiljøet skal ha dokumenterte resultater på høyt nivå.
Kommentar: I akkrediteringssøknaden opplyses at forskergruppe i folkehelse (arbeid) ved
Nord Universitet ble startet i 2015 for å bidra til å problematisere og forankre
folkehelsetenking ved Profesjonshøgskolen og Nord Universitet, i tråd med de tre profilerte
temaområder; velferd, innovasjon og entreprenørskap og blå vekst som forskning og
utdanning skal bygge på ved Nord Universitet. Velferdssamfunnet har et betydelig fokus på
folkehelse, forebygging og helsefremmende arbeid. Det er viktig med en forskningsgruppe

som lokal, regional og nasjonal aktør i velferdssamfunnet, hvor problemstillingene diskuteres
og dermed kan bidra med kunnskap gjennom forskning, utvikling og kunnskapsformidling.
Forskergruppe i Folkehelse ønsker å utvikle samarbeid (inter)nasjonalt, regionalt og lokalt for
å utvikle prosjekter og søke eksterne middel. Forskergruppa er aktiv og har flere
forskningsprosjekter som er i gang. Fakultetet har oversendt oversikt over forskningsaktivitet,
og har således dokumentert at det er aktivt forskningsarbeid. Hvorvidt dette arbeidet har
resultater på høyt nivå er vanskelig å vurdere.
5. For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha hensiktsmessig
erfaring fra praksisfeltet.
Kommentar: Studieprogrammet har ikke praksis, og kravet er derfor ikke relevant.
Oppsummering
Det er gjort et stort arbeid med å utvikle studieplanen for dette programmet, som har en lagt historie
siden det er etablert allerede i 2012. De vesentlige manglene som ble påpekt ved
Utdanningsutvalgets første behandling (14. desember 2016), er alle rettet opp. Det anbefales derfor
at rektor endelig godkjenner (akkrediterer) studieprogrammet.
Når det gjelder rekruttering anbefales det høyere opptak enn 25 studenter for å sikre 20
uteksaminerte kandidater. Det bør spesielt tas høye for at studieprogrammet går over 4 år. Det
anbefales også å vurdere på nytt hvorvidt obligatorisk deltakelse skal inngå på obligatoriske emner.
Dersom dette fortsatt ønskes behold, må dette beskrives utfyllende både i programbeskrivelsen og i
de aktuelle emnebeskrivelsene. I tillegg bør fakultetet ha en plan for hvordan håndtere situasjonen
når studentene ikke oppfyller kravet om obligatorisk deltakelse.
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Viser til vedtak/innstilling fra sentralt SKU den 14. desember 2016 angående godkjenning av
studieplan for Master i folkehelsearbeid. Fakultetet er bedt om å utrede følgende 5 punkter
innen 15. januar 2017:
1. Det må redegjøres nærmere for opptaksmål for studieprogrammene, herunder nedre
grense for opptak og hvordan godt læringsmiljøet skal sikres for studentene.
2. Samtlige læringsutbyttebeskrivelser (program- og emner) må gjennomgås og endres i
tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og Nord universitet sin veileder.
3. Emnenes vurdering må gjennomgås for å sikre god nok sammenheng mellom
læringsutbytte og vurdering (samt eventuelt undervisningsmetoder). I tillegg må alle
emnene med obligatorisk deltakelse som delvurdering gjennomgås og vurderes opp
mot Nord universitet sine retningslinjene for dette
4. Konkrete avtaler om studentutveksling og internasjonalisering for studieprogrammet
må inngås innen 30. juni 2017. Konkret informasjon om utvekslingsmuligheter
beskrevet i akkrediteringssøknaden må inngå i studieplanen og publiseres sammen
med denne (senest 15. februar 2017).
5. Det må fremlegges en oversikt som viser hele fagmiljøet (der fagmiljøet tilknyttet
valgemnene også inngår). Videre må det framkomme den enkeltes andel av stilling
beregnet til Master i folkehelsearbeid (sammen med andel av stilling til andre
studieprogrammer). Samtidig må det framgå konkret og korrekt hvem av
fagpersonene som bidrar på det enkelte emne.
På bakgrunn av denne gjennomgangen av studieplanen for Master i folkehelsearbeid har vi
gjort ytterligere endringer i studieplanen. Valgbare emner er flyttet fra semester 4 (vår 2019)
til semester 3 (høst 2018). Dette er for å få bedre innpass med de semestrene som disse
kursene planlegges å tilbys. På grunn av dette har også emnet «Vitenskapsfilosofi, -teori og

metode» blitt flyttet til vår 2019 (4 semester). Videre har vi endret overskrift fra «Valgfri
fordypning i metode» til «Valgemne i metode, filosofi og etikk» (7,5 stp) for å synliggjøre
innholdet i de tilgjengelige valgbare kursene høsten 2019 (semester 5). Ny studieplan er satt
inn i programbeskrivelsen.
Emner som var bemerket i utredningen:



Gerontologi og geriatri, 15 stp tilbys annet hvert år og skal tilbys fra høst 2018.
Helsepedagogikk HPE330H, 30 stp, skal tilbys hvert år fra høsten 2017.

Revidert studieplan:
Høst 2017

Vår
2018

Fordypning i
folkehelsearbeid
med tverrfaglig profil
30 stp

Høst 2018

Vår 2019

Høst 2019

Valgbare emner
15 stp:
 Ernæring ER350L
 Interkulturell
kommunikasjon
HV303H
 Gerontologi og
geriatri SYK302H
 Helsepedagogikk
 Hverdagsrehabilitering
HVR300H

Vitenskaps
filosofi, teori og
metode
15 stp

Epidemiologi og
biostatistikk
7,5 stp

Vår
Høst 2020
Vår 2021
2020
Masteroppgave i Folkehelsearbeid
45 stp

Valgemne i metode,
filosofi og etikk
(7,5stp):
 Samfunnsvitenskapelig
analyse SO313S
 Næringslivsetikk/CSR
EK348E
 Økofilosofi
EK349E

Videre følger konkret utredning av de fem punktene:
1. Det må redegjøres nærmere for opptaksmål for studieprogrammene, herunder
nedre grense for opptak og hvordan godt læringsmiljøet skal sikres for studentene.
Det er gjort beregninger i forhold til antall studenter vi tenker å ta opp til studiet og antall
studenter vi kalkulerer med i frafall ved studiet. Vi har sett på Universitetet i Agder og
Høgskolen i Hedmark som tilbyr tilsvarende master og deres gjennomstrømning i studiet.
Gjennomstrømningen er henholdsvis 15 og 20 studenter som de uteksaminerer per år og
begge utdanningsinstitusjonene har i snitt hatt 24 studenter som har møtt til studiestart.
Det er viktig å ta med i beregningene at ikke alle studentene som takker ja til studietilbudet
vil gjennomføre studiet på normert tid. Det vil derfor være viktig å skille på opptakstall og
gjennomføringstall. Et måltall her vil være 20 studenter som gjennomfører studiet på
normert tid.
Det er også redegjort for læringsmiljø og hvordan vi faglig legger opp studiet med hensyn på
å beholde studentene gjennom studiet.

2. Samtlige læringsutbyttebeskrivelser (program- og emner) må gjennomgås og
endres i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og Nord universitet sin
veileder.
Vi har gått gjennom samtlige læringsutbyttebeskrivelser både på program- og de
obligatoriske emnene i Master i folkehelsearbeid, og endret de etter Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk.
I emnet «Fordypning i folkehelsearbeid med tverrfaglig profil», 30 stp har vi valgt å bruke
«inngående kunnskap» i stedet for «avansert kunnskap» som anbefales av SKU:
«har inngående kunnskap om sentrale begreper, teorier og praksisområder som er
relevante for folkehelsearbeid lokalt, nasjonalt og globalt»
Dette begrunnes med at i et tverrfaglig sammensatt fagområde som folkehelsearbeid kan
ikke avansert kunnskap brukes ettersom ordet avansert er en hierarkisk og instrumentell
tilnærming som ikke lar seg evaluere som læringsutbytte i et slikt sammensatt fag. Derfor er
inngående kunnskap brukt i stedet for avansert kunnskap.
Når det gjelder «Valgbare emner» og «Valgemne i metode, filosofi og etikk» har vi gått
gjennom Interkulturell kommunikasjon. Emnene Ernæring, Gerontologi og geriatri,
Helsepedagogikk, Hverdagsrehabilitering, Samfunnsvitenskapelig analyse, Næringslivsetikk
og Økofilosofi kontakter dekan Bodil Svendsgård de fagansvarlige og ber de om å gå
gjennom læringsutbyttebeskrivelsene og påse at de er i tråd med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk og Nord universitet sin veileder.

3. Emnenes vurdering må gjennomgås for å sikre god nok sammenheng mellom
læringsutbytte og vurdering (samt eventuelt undervisningsmetoder). I tillegg må
alle emnene med obligatorisk deltakelse som delvurdering gjennomgås og vurderes
opp mot Nord universitet sine retningslinjene for dette.
Alle emnenes vurdering er gått gjennom samt tilhørende undervisningsmetoder for å sikre at
det er god sammenheng mellom læringsutbytte og vurdering. Det er ansikt-til –ansikt,
samlingsbasert og nettbasert som er de undervisningsmetodene som går igjen i emnene.
Alle emnene har individuelle- og gruppe oppgaver som følges opp i seminarer.
Vurderingsordningene er gode og sammensatte slik at studentene blir vurdert gjennom
oppgaver som tilhører mappe, på hvert emne slik at det sikres at læringsutbytte til hvert
emne blir ivaretatt. Det er også satt inn om det er bokstavkarakter eller bestått/ikke bestått i
alle emnene.
I notat «Arbeid med studieplaner, søknadsfrister og opptak for utlysninger av studier for
høsten 2017» fra 14.12.2016 redegjøres det for forhold som fakultetene må være spesielt
oppmerksom på i studieplanarbeidet for studier som utlyses for høsten 2017. Her er det
beskrevet at obligatorisk deltakelse er en vurdering/krav som kan stilles i særlige tilfeller.
Fakultetene blir bedt om å gå gjennom og vurdere om de emner der det stilles krav om
deltakelse, er i hht. til retningslinjene.

I Master i folkehelsearbeid er det brukt obligatorisk deltakelse (OD), 80 %, i flere emner.
Dette begrunnes med at de forskjellige perspektivene som er inkludert i folkehelsearbeid
skal introduseres og at studentene så skal arbeide i grupper med spørsmål rundt
perspektivene. Disse følges opp i seminarer hvor studentene redegjør for sine
diskusjoner/refleksjoner ut fra pensum, artikler og forelesninger som finnes tilgjengelige på
Fronter. I en slik tverrfaglig master er det viktig å få løftet egne refleksjoner rundt temaene
ut fra egen fagbakgrunn opp mot annen fagkompetanse. Det vil si å diskutere med andre
studenter fra andre fagbakgrunner for å få en tverrfaglig forståelse av problemstillingene.
Derfor er obligatorisk deltakelse (OD) betydningsfull.
Siste ettermiddagen på hver samlingsuke skal det være et sammenfattende seminar der
flere lærer deltar. Deretter skal lærerne samles og evaluere samlingsuken og justerer det
som ikke har fungert til neste samling.
4. Konkrete avtaler om studentutveksling og internasjonalisering for
studieprogrammet må inngås innen 30. juni 2017. Konkret informasjon om
utvekslingsmuligheter beskrevet i akkrediteringssøknaden må inngå i studieplanen
og publiseres sammen med denne (senest 15. februar).
Konkrete avtaler om studentutveksling for studieprogrammet skal det jobbes med frem mot
30. juni 2017.
I programbeskrivelsen til Master i folkehelsearbeid har vi satt inn emner som kan benyttes i
forbindelse med utveksling. Dette vil bli publisert på nettsiden innen 15. februar.

5. Det må fremlegges en oversikt som viser hele fagmiljøet (der fagmiljøet tilknyttet
valgemnene også inngår). Videre må det framkomme den enkeltes andel av stilling
beregnet til Master i folkehelsearbeid (sammen med andel av stilling til andre
studieprogrammer). Samtidig må det framgå konkret og korrekt hvem av
fagpersonene som bidrar på det enkelte emne.
Fagmiljøets bidrag i studiet er gjennomgått og hele fagmiljøet er synliggjort i skjemaet opp
mot hvilket emne i Master i folkehelsearbeid den enkelte skal bidra i. Det er angitt i prosent
hvor mye den enkelte ansatte bidrar i studiet og hvor mye den ansatte bidrar i andre studier.

Vedlegg:
1. Studieplan norsk
2. Studieplan engelsk
3. Fagmiljøets bidrag i studiet
4. Rekruttering

Isabell Kibsgaard

Dekan
Klikk her for å skrive inn tekst.

1.5 Rekruttering, tilfredsstillende læringsmiljø og stabilt studium
Rekruttering av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og
opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium. Styret ved Nord
universitet har vedtatt at studieprogram skal være bærekraftige. Studentmiljøer med
minimum 20 uteksaminerte studenter per studieprogram regnes som bærekraftige.
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap mener at det bør være minimum 25 studenter som
starter på studiet for at målet om 20 uteksaminerte studenter på normert tid blir oppnådd.
Vi har sett på Universitetet i Agder og Høgskolen i Hedmark som tilbyr tilsvarende master og
deres gjennomstrømning i studiet. I snitt har Høgskolen i Hedmark uteksaminert 15
studenter de fire siste årene og har i snitt hatt 24 studenter som har møtt til studiestart de 3
siste årene. Universitetet i Agder har i snitt uteksaminert 20 studenter de fire siste årene og
har i snitt de 3 siste årene hatt 24 studenter som har møtt til studiestart.
Det er viktig å ta med i beregningene at ikke alle studentene som får tilbud om studieplass
takker ja til studietilbudet. Det vil derfor være viktig å skille på tilbudt studieplass,
opptakstall og gjennomføringstall. Et måltall her vil være 20 studenter som gjennomfører
studiet på normert tid.
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap mener at det er grunnlag for at vi kan beholde god
gjennomstrømming ved Master i folkehelsearbeid på bakgrunn i følgende forhold;
1. Studiets oppbygging er laget slik at studentene er aktive hele studieløpet, og vil se
sammenheng i og mellom emnene. Vi mener dette er med på å redusere frafallet til
et minimum.
2. Studiet er et integrert samarbeid mellom tre fakulteter og tre senter;
 Fakultet for Sykepleie og Helsevitenskap
 Fakultet for Lærerutdanning, Kunst og kulturfag
 Senter for praktisk kunnskap
 Senter for økologisk økonomi, Handelshøgskolen
 Fakultet for Samfunnsvitenskap
 Nasjonalt kompetanse senter for Kultur og Helse, Levanger
Det medfører at masteren vil bidra til å etablere nye samarbeidsarenaer og
samhandling på tvers av sektoren som vil føre til en større bredde i kunnskaps- og
nettverksutvikling. Som igjen vil føre til et bredt rekrutteringsgrunnlag både fra helse
og sosialfag, lærerutdanning, vernepleie, ernæring, fysioterapi, ergoterapi,
samfunnsvitenskap og økonomer.
3. Studiets oppbygging er innovativt der kvalitet sikres med evaluering underveis. Vi
følger oppbyggingen av studiet som et prosjekt der studenter skriver loggbok for å
følge sin prosess. I tillegg skriver lærerne som er involvert i studiet `loggbok’ for å
følge studiet. Disse brukes underveis som grunnlag for evaluering og eventuelle
justeringer i gjennomføringen av studiet som en kvalitetssikring. Dette for å møte

utfordringer og blir klar over hva som fungerer godt og hva som er suksess faktorer.
Denne oppbygging dokumenteres som rapporter og/eller vitenskapelige artikler.
4. Masteroppgaven/prosjektet til studentene vil også utvikles, og bevisst følges som en
rød tråd gjennom masterprogrammet. Ved første samling på første studie vil
mastergradsprosjektene bli diskutert, både studentenes egne forslag men også
fylkeskommunen i Nordland og kommunene med flere vil bli invitert til å presentere
forslag til masteroppgaver. Dette er for å sørge for at studentene skal kunne, bevisst
og nøye, utvikle sine prosjekter og integrere den kunnskap som gis gjennom studiet i
selve masteroppgaven. Da masteroppgaven jobbes med fra første semester og integreres i
oppgaver og prosjekter underveis i programmet forventer vi at dette skal gi lavere frafall.
Erfaringsmessig er frafall vanlig under metode kurs og før oppstart av selve masteroppgaven.

Andre faktorer som påvirker rekrutterings underlaget;
Målet med den tverrfaglige profilen er å utvikle kunnskap om hvordan
folkehelseperspektiver kan bidra til at bærekraftige og gode livsbetingelser står sentralt. Den
tverrfaglige masteren i folkehelsearbeid utvikler og utvider kunnskapsgrunnlaget for å
fremme det politiske målet om «helse i alt vi gjør». Dette innebærer at mange forskjellige
fagmiljø trenger økt kompetanse innen folkehelse for å kunne etablere nye
samarbeidsarenaer og samhandling på tvers av sektoren.
Tidligere studenter ved videreutdanning i Folkehelsearbeid fra 2008 til dags dato har
etterspurt en Master i Folkehelsearbeid ved Nord Universitet. Studiet ble presentert ved den
nasjonale Folkehelsekonferansen 17-18 oktober 2016 i Bodø. I tillegg har Nordland
Fylkeskommune etterspurt en Master i Folkehelse(arbeid) over lengre tid. Fylkeskommunen
har bidratt økonomisk til opprettelse av videreutdanningstilbudet med tanke på at dette
skulle kunne lede til et mastertilbud.
Denne fagprofilen finnes ikke som studietilbud i Norge. Som tidligere påpekt medfører det et
bredt rekrutteringsgrunnlag både fra helse og sosialfag, lærerutdanning, vernepleie,
ernæring, fysioterapi, ergoterapi, samfunnsvitenskap og økonomer.

Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse

Fakta opplysninger om studiet
Felt

Fyll ut / Velg standardtekst

Programnavn

Master i Folkehelsearbeid

Webnavn
(P-NAVN)
Nivå

Master (2 år)

Studiepoeng (ECTS)

120

Varighet

8 semester

Studiemodus

Deltid, Samlingsbasert

Skriveveiledning
Oppgi programmets
fagnavn, f.eks Biologi.

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

Evt. studieprogresjon: 50
Studiested

Bodø og Levanger

Programansvarlig

Eva Robertson

Studieveileder
Undervisningsspråk

Norsk/skandinavisk (og litteratur på engelsk)

Kostnader
(P-KOST)

Ingen kostnader utover semesteravgift og
pensumlitteratur.

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

Fort. >

Beskrivelse

1

Felt

Fyll ut / velg standardtekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon
(salgstekst)
(P-KORTINTRO)

Master i folkehelsearbeid gir studentene en framtidsrettet
utdannelse for å møte og påvirke utfordringer i
folkehelsearbeid, på individ, enhets/gruppenivå og
samfunnsnivå, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt,
med et tverrfaglig utgangspunkt. Sentrale utfordringer i
folkehelse er sosial ulikhet i helse, vold, inkludering, og
universell utforming, og deltakelse. Masteren har et

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

Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
vitenskapsfilosofisk grunnlag som bygger på helsefremming
(promosjon), forebygging (prevensjon), og
samfunnsplanering. Det legges vekt på (folke)helse som
kroppslig og sanselig erfaring, praktisk kunnskap, etikk,
økologisk økonomi, musikk, estetikk/kunst og kultur/natur.
Dette er ressurser for å fremme folkehelse og utjevne
sosiale forskjell på tvers over arenaer og sektorer i
samfunnet.
Yrkesmuligheter
(P- YRKESMULIG)

Mastergraden kan kvalifisere for lederstillinger (faglige og
administrative) i helse- og omsorgsinstitusjoner, forskningsog utredningsstillinger eller planleggingsstillinger
I universitets- og høgskolesektoren, stat og kommune,
regionale og nasjonale foretak eller kompetansesentra.
Masterstudiet kan også kvalifisere for opptak til
doktorgradsstudier
Den faglige profilen gir studentene kunnskaper og ferdigheter
for å arbeide forsknings- og erfaringsbasert med en praksisnært
tilnærming og et tverrfaglig samt tverrsektorielt perspektiv.

Oppgi informasjon om
yrker/stillinger som
kandidater er
kvalifiserte/egnet til etter å
ha fullført. Beskriv
kunnskaper/ferdigheter
arbeidsgivere ser etter,
gjerne ved å henvise til
læringsutbytterbeskrivelse.

.

Videre utdanning
(P-VIDSTUD)

Studiet gir grunnlag for opptak til doktorgrad i studier av
profesjonspraksis ved Nord universitet.

Opptakskrav
(P-OPPTINFO)

Bachelorgrad relevant for tverrfaglig folkehelsearbeid
med laveste snitt karakter C/2,7 i snitt, og minst 2 års
fulltids relevant yrkeserfaring.

Oppgi spesifikke program
som kandidater er
kvalifiserte til å søke
opptak til etter å ha
fullført. Gi informasjon om
nivå og fagområder. Her
kan det lenkes til andre
programbeskrivelser.
For mastergrad, evt:
Bachelorgrad eller
tilsvarende innenfor
[fagområde] med
gjennomsnittskarakter C
(2,7) eller bedre.
Oppgi evt. andre
opptakskrav.

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

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

Oppgi evt. særskilte krav

Programbeskrivelse
(P-INNHOLD)

Masteren skal gi studentene fordypet kunnskap i
utviklingen av sentrale folkehelseperspektiver. Det
legges vekt på tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid
med praksisfeltets ulike arenaer og aktører både i
offentlig, privat og frivillig sektor. I tillegg skal studiet
bidra til å utvikle studentenes kritiske evne til å stille nye
spørsmål som åpner for kreativitet, innovasjon og
helhetstenkning. Studiet gir innblikk i aktuelt lovverk,
forskrifter, politiske beslutningsprosesser som er viktige
premisser for folkehelsearbeid lokalt, regionalt og
nasjonalt. I tillegg har studiet til hensikt å utvide
studentenes forståelse for universell utforming og
inkludering som kan bidra til å redusere sosial ulikhet i
helse i samfunnet, samt hvilke konsekvenser vold og
andre helse forskjeller kan ha for ulike
befolkningsgrupper. Masteren tar i bruk nyskapende
forsknings- og erfaringsbaserte undervisningsmetoder
der teori og praksis fra flere vitenskapelige
tradisjoner møtes og integreres.

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

Læringsutbytte
(P-MAL)

I løpet av studiet har studentene mulighet til å delta i
lokale/regionale prosjekt og evalueringer, for
masteroppgaven, men de kan selv å formulere egne
problemstillinger utfra spesialinteresser i
folkehelsearbeid.
Kandidaten som har fullført masterprogrammet i
folkehelse forventes å ha oppnådd følgende
læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse
Kunnskap:
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har inngående kunnskap om sentrale
folkehelseperspektiv , begrep, metoder, teorier og
praksisområder. I tillegg skal studenten kunne
analysere problemstillinger som er utfordrende og
aktuelle innenfor folkehelsearbeid innen et
fordypningsområde (masteroppgave)
kan anvende kunnskap til å kritisk reflektere over
vitenskapsfilosofisk- og teoretisk forankring for
folkehelsearbeid

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

Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse




har inngående kunnskap om hva som danner
grunnlag for folkehelsa som helsedeterminanter,
inkludert sosiale, kulturelle, økonomiske- og
miljø/natur-betingede aspekter
kan analysere kunnskap ved å anvende ulike
tilnærminger til folkehelse(arbeid) og nasjonale og
overnasjonale styringsdokumenter (FN, WHO,
nasjonale lovverk og relevante Stortingsmeldinger),
samt nasjonale planleggingssystemer og
forvaltningsprosesser

Ferdigheter :










kan analysere relevante fag-, yrkes-, og forskningsetiske problemstillinger og forholde seg reflektert og
kritisk til debatter og utfordringer i egen og andres
forskning, samt til ulike informasjonskilder
kan analysere, identifisere, evaluere og håndtere
sentrale utfordringer innenfor folkehelsearbeid, som
vold, helse forskjeller, universell utforming,
deltakelse og medvirkning
kan bruke kunnskap på en reflektert måte for å
selvstendig identifisere, og vurdere relevans for
helsefremmende og forebyggende intervensjoner
kan gjennomføre, et selvstendig, avgrenset
forsknings- eller utviklingsprosjekter i
folkehelsearbeid i samhandling med relevante
målgruppe
kan forholde seg kritisk, identifisere og
problematisere etiske spørsmål i folkehelse- og
helsefremmende arbeid.

Generell kompetanse:
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kan analysere teoretiske perspektiver og anvende
praktiske kunnskaper og ferdigheter i tverrfaglige og
tverrsektorielle samarbeid
kan analysere og evaluere utviklingsarbeid i
samhandling med aktuelle målgrupper og i tråd med
relevant forskning
kan formidle omfattende selvstendig arbeid ved å
redegjøre for sentrale verdier innenfor forskning
som åpenhet, presisjon, upartiskhet og
etterrettelighet.
kan kommunisere sine fagkunnskaper og anvende
ferdigheter for å stille spørsmål som åpner for
kreativitet og helhetstenking i utviklingsarbeider
kan bidra og stimulere til nytenkning og innovasjon
og aktuell faglig debatt, og formidle disse i faglige
fora

Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
Utveksling
(P-UTVEKS)

Det er mulig å ta deler av utdanningen i utlandet og Nord
universitet ar samarbeidsavtaler med en rekke institusjoner som
kan være aktuelle for utenlandsopphold. Studieplanen åpner for
at utlandsopphold kan skje i løpet av andre eller tredje studieår
og knyttet til valgfri fordypningsemner. Det er viktig at de
emnene som tas ved et utenlandsk lærested passer inn i studiet
for øvrig. Disse må derfor forhånds godkjennes av fakultetet.

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

4 semester - Södertörn högskola:
Kultur och samhällsanalyser 7,5 hp;
•
•
Studies in Practical Knowledge 7,5 hp
•
Den praktiska kunskapens teori 15 hp
Fort. >
•
Ecosystem Management 7,5 credit
•
Infectious Disease Epidemiology 15 credits
4 semester - Göteborgs Universitet:
Global Health challenges in a interdiscoursive context 15 hp
•
•
Interaktionistisk perspektiv-psykosocialt arbete, nätverk och samverkan15 hp
5 semester - Södertörn högskola:
•
Kvalitativa metoder i praktisk kunnskap 7,5 hp
•
Skrivande 7,5 hp
•
Den vetenskapliga essän 7,5 hp
Intersektionell analys: identitet, etnicitet, genus, klass
•
och sexualitet 7,5 hp
5 semester - Göteborgs Universitet:
•
Teoretiska perspektiv på exkludering och kontroll 15 hp
•
Disease prevention and health promotion in vulnerable
groups strategies and methods, 15 hp
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse

Lover, retningslinjer og reglement
Felt

Fyll ut / velg standardtekst

Skriveveiledning

Programevaluering
(P-EVALU)

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

Oppgi evt. andre tiltak for
kvalitetssikring.

Eksamen- og
vurderingsformer
(P-EKSAVU)

Obligatorisk deltakelse (OD), vurderes
Godkjent/ikke godkjent, Obligatorisk arbeid

Beskriv eksamens- og
vurderingsformer som er
brukt. Skal være i henhold
til godkjente
vurderingsformer ved
institusjonen. Skal
avdekke om programmet
inneholder en bacheloreller masteroppgave.

(OA), Oppgave med muntlig (OM) vurderes
Bestått/ Ikke bestått
For å kunne gå opp til eksamen, må
studentene ha bestått alle obligatoriske
arbeid/Oppgave med muntlig mellom
samlingene. Vurderingskriterier formidles
sammen med de obligatoriske arbeidene
(OA)/Oppgave med muntlig (OM).
Hjemmeeksamen (HJ) teller 100 % og
vurderes A-F. Sensureringen vil bestå av en
kombinasjon av intern og ekstern sensor.
Masteroppgaven er en skriftlig oppgav med
muntlig (OM) vurderes A-F.

Eksamensbestemmelse,
vurdering,
karakterfastsetting
(P-EKSAMVU)

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra
bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke
bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke
bestått eller godkjent/ikke godkjent

Oppgi evt. informasjon
om andre gjeldende
regler osv.

Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om
studier og eksamen ved Nord universitet samt
Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord
universitet.
Aktuelle forskrifter og
sentrale bestemmelser
(P-AKTFOR)

6

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

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

Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse

Master i Folkehelsearbeid, 120 stp
Høst
Vår
HØST 2018
2017 2018
Fordypning i Valgbare emner 15 stp:
folkehelsearb 
Ernæring ER350L
eid med
 Interkulturell
tverrfaglig
kommunikasjon
profil, 30 stp
HV303H
• Gerontologi og
geriatri SYK302H
• Helsepedagogikk

¤ Hverdagsrehabilitering HVR300H

VÅR 2019

Høst 2019

Vitenskapsfilosofi, Epidemiologi og
teori og metode biostatistikk 7,5 stp
(15stp):
Valgemne i
metode, filosofi og
etikk (7,5stp):

• Samfunnsvitenskapelig
analyse SO313S
• Næringslivsetikk
/CRS EK348E
• Økofilosofi
EK349E

End.
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Vår
Høst
Vår
2020 2020 2021
Masteroppgave i
Folkehelsearbeid, 45
stp

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Emnekode og navn

Fordypning i Folkehelsearbeid med tverrfaglig profil, 30 stp

Emnetype
(E-TYPE)
Studiested

Obligatorisk
Bodø

Emneansvarlig
Undervisningsspråk

Eva Robertson
Norsk eller annet skandinavisk språk, noe litteratur på engelsk

Undervisningssemester

Høst 2017 og vår 2018, første og andre semester.

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

Ja

Emneevaluering
(E-EVALU)

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

Emnebeskrivelse
Felt

1

Semesteravgift og pensumlitteratur.

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

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

Emnet gir studentene en fordypet kunnskap om
utviklingen av folkehelseperspektiver, sentrale begreper,
teorier og metoder samt kunnskap om lovverk, forskrifter
som også er grunnlag for plansystemer. Emnet skal utvikle
studentenes evne til å stille spørsmål gjennom åpen og
konstruktiv dialog. Det legges særlig vekt på
helsedeterminanter og hvilke konsekvenser vold og
sosiale forskjeller i helse har på befolkningsnivå. Emnet
har til hensikt å utvide studentenes forståelse for
universell utforming og inkludering i samfunnet. Emnet
løfter mulighetene for tverrfaglig og tverrsektorielt
samarbeid mellom ulike arenaer og aktører både i
offentlig, privat og frivillig sektor.

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.

Læringsutbytte
(E-LÆR)

Kandidaten skal etter fullført kvalifikasjon skal ha
følgende
Kunnskap:
 har inngående kunnskap om sentrale begreper,
teorier og praksisområder som er relevante for
folkehelsearbeid lokalt, nasjonalt og globalt

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

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse


har inngående kunnskap om helsedeterminanter
som sosiale, kulturelle, økonomi- og miljø/naturbetingede aspekter, på ulike nivåer og
innvirkningen av disse på menneskers
hverdagsliv



kan analysere faglige problemstillinger ved å
anvende kunnskap om ulike tilnærminger til
folkehelse(arbeid) og nasjonale og overnasjonale
styringsdokumenter (FN, WHO, nasjonale lovverk
og relevante Stortingsmeldinger), samt nasjonale
planleggingssystemer og forvaltningsprosesser
Ferdigheter
 kan bruke sin kunnskap til å identifisere og
reflektere over sentral utfordringer innen
helsefremmende og forebyggende tiltak


kan bruke kunnskap til å gjøre rede for
sammenhenger mellom helsedeterminanter som
sosiale, kulturelle, økonomiske- og miljø/naturbetingede faktorer, samt påvirkning av disse på
folkehelsa på tvers av tradisjonelle faggrenser



kan analysere og forholde seg kritisk til hvordan
vold, sosial forskjell påvirker folkehelse, samt
hvordan universell utforming, deltakelse og
medvirkning er inkludert i planlegging, prosesser
og intervensjoner



kan ananalysere og bruke kunnskap til å
identifisere og problematisere etiske spørsmål
og dilemmaer i folkehelse- og helsefremmende
arbeid.
Generell kompetanse:
 kan analysere og reflektert bruke sine
kunnskaper og ferdigheter til å utvikle evne for
dialog og teamarbeid i en
helhetlig tilnærming til folkehelsearbeid
 kan analysere og bruke sine kunnskaper og
ferdigheter for å analysere og møte etiske
dilemmaer innenfor praktisk folkehelsearbeid


kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter med
kreativitet, innovasjon og helhetstenkning i

for å møte utfordringer i folkehelsearbeid
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende
regler. Bachelorgrad som er relevant for tverrfaglig
folkehelsearbeid med snittkarakter C/2,7 og minst 2
årsverk fulltids relevant yrkeserfaring

Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

Relevant bachelor

Undervisningsform
(E-UNDBESKR)

Ansikt-til-ansikt
Samlingsbasert

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E-LOGUND)

I dette emnet brukes nyskapende forsknings- og erfarings
basert undervisning der vitenskap, praksis, bevegelse,
musikk, kunst og estetikk møtes og integreres. Det inngår

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

ordinære forelesninger, seminarer, gruppeøvinger,
rollespill, ulike dialog former som refleksiv dialog,
Sokratisk dialog, samtale, veiledning, oppgaver og
hjemmeeksamen.
En fleksibel læringsform understøttes av det
læringsadministrative systemet Fronter. Det er utviklet et
felles digitalt rom for alle studenter i Fronter.
For å kunne gå opp til avsluttende eksamen, må
studentene ha bestått mappe (MA). Vurderingskriterier
formidles sammen med mappen.

Pensum og anbefalt
litteratur
(E-PENS)

Pensum:
Abram D. Sansenes magi, Å se mer enn du ser. Persepsjon og
språk i en mer-enn-menneskelig verden. Flux Forlag 2005.
Goodson P. Theory in Health Promotion Research and Practice.
Thinking Outside the Box. Jones and Barlett Publishers 2010.
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Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Green J, Tones K, Cross R& Woodall J. Health Promotion,
planning and strategies. Third Edition Sage 2015

Max-Neef M. “Foundations of Transdisciplinarity”
Ecological Economics 53 (2005) 5-16
McNall S. The Problem of Social Inequality Why it Destroys
Democracy, Threatens the Planet, and What We Can Do About
It. Routledge Taylor&Francis 2016
Sandkjær Hanssen G,Helgesen M.K.,Vabo S.i. Politikk og
demokrati, en innføring i stats- og Kommunalkunnskap.
3.utgave. Gyldendal Akademisk 2011.
Sheet-Johnstone M. Putting Movements into your Life, a beyond
fitness primer. CreateSpace Independent Publishing Platform
2014.
Sveen K. «Det kultiverte lidelse» En bok om kropp og samfunn
Forlaget Oktober a.s.Oslo 1997
Tutu, Desmond M., Tutu Mpho A. Tilgivelse. Vårt Land Norge
2014 (ISBN 9788293368014) 222 sider

Pensum tilgjengelig på nett:
Baklien B. Iverksetting av forebyggende tiltak. Forebygging.no,
2008. PDF-format. 31 sider.
http://www.tidligintervensjon.no/Global/iverksetting_bergljot.p
df
Folkehelsemelding God helse-felles ansvar Meld. St.34 (20122013) Helsedepartementethttp://www.regjeringen.no/ 199
sider
Folkehelsemelding Mestring og muligheter Meld. St.19 (20142015) Helsedepartementet
https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/folkehelsemeldingenmestring-og-muligheter/id2403920/

Global Status Report on Violence 2013
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corpora
te/Reports/UNDP-GVA-violence-2014.pdf
Helsedirektoratet Rapporter: Anbefalinger om kosthold,
ernæring og fysisk aktivitet, 2014: Nr. IS-2170 (28s)
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/anbefalinger-omkosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet/Sider/default.aspx
Lov 2011-06-24 nr: 029 Lov om folkehelsearbeid
(Folkehelseloven) http://www.lovdata.no/all/nl-20110624029.html
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Samhandlingsreformen, Stortingsmelding nr 47 (2008-2009), 39
sider
http://www.regjeringen.no/pages/2206374/PDFS/STM2008200
90047000DDDPDFS.pdf

Steps to Health. A European Framework to promote Physical
Activity for Health. Copenhagen, WHO Regional Office for
Europe, 2007. 30 sider
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/101684/
E90191.pdf
Universell utforming overalt!”. Planlegging og utforming av
uteområder, bygninger, transport og produkter for alle.
Artikkelsamling. Sosial- og helsedirektoratet, Deltasenteret og
Statens råd for funksjonshemmede, 2003. 100sider.
http://www.universellutforming.miljo.no/Bibliotek/index.php?o
ption=com_mtree&task=viewlink&link_id=51&Itemid=300115
Utviklingen i norsk kosthold 2013 – Kortversjon 28 sider 2013
pdf (http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utviklingen-inorsk-kosthold-matforsyningsstatistikk-2013/Sider/default.aspx
)
Wold, B., Samdahl, O., An ecological Perspective on Health
Promotion, Systems, Settings and Social Processes Bentham
Book, 2012. (ebook)
http://www.benthamscience.com/ebooks/9781608053414/inde
x.htm

World Report on Violence and Health 2002
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence
/world_report/en/

Deler Inngår i Kompendium som sammenstilles:
Antonowsky A. ”Helbredets mysterium. Hans Reitzels forlag,
2000. Kap. 1-2. 28 sider. *
Borgen PC, Lunde BV. Arbeidslivet som arena for
folkehelsearbeid. Mål og midler i HMS-arbeidet. I: Tidsskrift for
velferdsforskning, Nr 4, 2009. 12 sider *
Capra F; Luigi Luisi P System View of Life A Unifying Vision
Cambridge University Press 2014.Kap XX til
Edvardsen E, Holthe H. Klientens stemme-hjelperens blikk.
Universitetsforlaget 2013. Innledning+Kap 6 og 8= 65sider.
Magnus P, Bakketeig LS. ”Epidemiologi”. 4. utgave, Gyldendal,
2012. Kap. 1-3. 27 sider.
Glasdam S. (red). Folkesundhed - I et kritisk perspektiv. Dansk
Sygepleieråd. 2009.Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Kap 1,2,4?
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Leppo K, Ollila E, Pena S, Wismar M, Cook S. «Health in All
Policies»Seizing opportunities, implementing policies. Minystry
of social Attairs and Health Finland 2013
Ottawa-charteret om helsefremmende arbeid.
Helsedirektoratet, 1987. 4 sider. *
Rostila M, Toivanen S. Den orättvisa Hälsan» Om
Sociokonomiska skillnader i hälsa och livslängd. Liber 2012
Wilkinson R, Marmott M. De harde fakta. Sosiale forhold av
betydning for helsen. 2. utgave. Norsk nettverk av helse- og
miljøkommuner, 2005. 34 sider. *

Anbefalt litteratur:
Blom R. ”Canada - en foregangsnasjon i forebyggende og
helsefremmende arbeid”. En studie av praktisk politikk og
handling med vekt på fysisk aktivitet brukt som virkemiddel.
Rapport - Nordland fylkeskommune, 2006. 100 sider.
http://www.nfk.no/filnedlasting.aspx?FilId=2560&ct=.pdf (eller
via www.nfk, -folkehelse-publikasjoner)
Melucci A. «The Playing Self»Person and meaning in the
planetary society. Cambridge University Press 1996.
Skogstad A. ”Psykososiale faktorer i arbeidet”. Kap. 1, s. 15-34,
20 sider. I: Einarsen S, Skogstad A. Det gode arbeidsmiljø. Krav
og utfordringer. Fagbokforlaget, 2000.
Tønseth H. Kommunale helseforskjeller – de finnes, men kan de
måles? Statistisk sentralbyrå, Notat 2003/67. 15 sider.
http://www.ssb.no/emner/03/notat_200367/notat_200367.pdf

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

Vurderingsordninger

6

Ikke aktuelt

Obligatorisk deltakelse (OD) vurdert Godkjent/ikke
godkjent, Mappe (MA), vurdert bestått/ikke bestått.
Hjemmeeksamen (HJ) teller 100 % og vurderes A-F.

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

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

Veiledning for administrative/FS-ansvarlige





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

Informasjon som hentes fra bestillingen
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Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger - delvis
Overlappende emner

NO EN

Ernæring
Ernæringsstudiet gir en fordypning i grunnleggende matvarekunnskap og
ernæringsfysiologi, samt i de vitenskapelige, sosiale, samfunnsmessige og
helsemessige aspektene av ernæring. Studentene vil lære å anvende
kunnskapsbaserte undersøkelser, vitenskapelige metoder og perspektiver for å
redegjøre for faktorer som påvirker ernæring, samt å planlegge, gjennomføre,
evaluere og rapportere fra undersøkelser av ernæringsfremmende tiltak. Gjennom
ernæringsstudiet vil studentene tilegne seg kunnskap om formidling av
kostholdsråd til pasienter i helsesektoren, skoleverket til normalbefolkning og hos
risikogrupper. Målet for første del av studiet er å tilegne seg grunnleggende
kunnskaper i ernæring med spesiell vekt på ernæring, samfunnsmessige aspekter
og vitenskapelige arbeidsmetoder.

ERNÆRING
Fakultet

Profesjonshøgskole
n

Høst 2016

Studiested

Bodø

JAN ARNE
PETTERSEN
Studieprogramansvarlig

Norsk

Søknadsfrist

15.05.2016

Studie- og praksisleder

Studiepoeng

30,0

Type studium

Kortere studier/kurs

Startsemester
Språk

Tlf: +47 75 51 77 26
E-post:
jan.a.pettersen@nord.no
GISLE PETTERSEN
Studieveileder
Rådgiver
Tlf: +47 75 51 77 77
E-post:
gisle.i.pettersen@nord.no

YRKESMULIGHETER
Opptre som veileder i spørsmål om sammenhengen mellom kosthold og helse, både for enkeltpersoner og ulike befolkningsgrupper.

Side 1 av 10

Kompetanse som gir mulighet til å jobbe som i ernæring med det formål å fremme folkehelsen og øke kunns...kapen om ernæring og helse
hos private og kommunale instanser. Drive med forskning innen ernæring. Rådgiver i næringsmiddelindustri i ernæringsrelaterte spørsmål.
Anvende sine kunnskaper i praktisk arbeid med ernæringsspørsmål, nasjonalt og internasjonalt. Kunnskap til å drive formidling av
ernæringskunnskaper i grunn og videregående skole.
VIDERE UTDANNING
Studiet kan inngå i en master i folkehelse og tilsvarende studier
OPPTAKSKRAV
Studiet bygger på fullført bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang, eller utdanning godkjent
som jevngod.Som: lærere med relevant fagfordypning i mat og helse, faglærer i ernæring, hel...se- og miljøfag, fysioterapeut, ergoterapeut,
kostøkonom, sykepleier, yrkesfaglærer i hotell- og næringsmiddelfag, yrkesfaglærer i helse- og sosialfag, annen relevant høgskole- eller
universitetsutdanning.

Side 2 av 10

Programoversikt
1. STUDIEÅR

OVERSIKT

Høst 2016

Obligatoriske emner
30 Studiepoeng

Ernæring 1
ER350L

15 SP

Vår 2017
Ernæring 2
ER351L

Side 3 av 10

15 SP

Studieplan
ERNÆRING
Ernæring er et høyaktuelt fagområde i et samfunn som blir stadig mer preget av overforbruk på den ene siden, og sult og mangel på den andre.
Velger du ernæringsstudiet betyr det at du kan bli en viktig medspiller i arbeidet for å betre helsetilstanden i befolkninga. Du lærer blant anna om
sammenhengen mellom kosthold, helse og sjukdom.

OPPTAKSKRAV
Studiet bygger på fullført bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang, eller utdanning godkjent som
jevngod.
Som: lærere med relevant fagfordypning i mat og helse, faglærer i ernæring, helse- og miljøfag, fysioterapeut, ergoterapeut, kostøkonom,
sykepleier, yrkesfaglærer i hotell- og næringsmiddelfag, yrkesfaglærer i helse- og sosialfag, annen relevant høgskole- eller universitetsutdanning.

BESKRIVELSE AV STUDIET
Ernæringsmessig riktig kosthold spiller en vesentlig rolle både som grunnlag for god helse, og som forebygging og behandling av en rekke
sykdommer og helseplager. Ernæring og kosthold er den eneste behandling av matvareallergi og matvarefølsomhet. I studiet vektlegges
matvarekunnskap, ernæringslære, teorier om næringsstoffer og deres virkning på kroppen, spesielt sett i sammenheng med forebyggende
helsearbeid og kostholdsrelaterte sykdommer. Gjennom hele studiet vektlegges praktisk matlaging for å sikre ferdigheter som grunnlag for å
tilberede riktig kost.

LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Du som gjennomfører dette studiet vil
ha bred kunnskap om mat, matens innhold og dens betydning for individ og samfunn
ha bred kunnskap om grunnleggende ernæring
kjenne kunnskapsgrunnlaget for offisielle kostholdsråd og næringsstoffanbefalinger
ha kunnskap om kostanbefalinger, næringsanbefalinger og næringsbehovet til ulike befolkningsgrupper som spedbarn, barn, unge, gravide,
ammende, eldre, innvandrere, vegetarianere og idrettsutøvere
ha kunnskap om kostanbefalinger, næringsanbefalinger og næringsbehovet til ulike pasientgrupper som pasienter med overvekt,
kreftsykdommer, metabolsk syndrom, diabetes type 2, allergi, cøliaki, laktoseintoleranse, barn med spesielle behov som f.eks premature barn,
barn med medfødt hjerte sykdom
kjenne grunnlaget for kunnskapsbasert ernæringsvitenskap
ha kunnskap om prinsippene for moderne epidemiologiske undersøkelser av sammenhengen mellom ernæringsfaktorer, kostholdsfaktorer og
sykdom
ha kunnskap om hvordan næringsstoffer i et samspill med hormoner regulerer genene i kroppen for på den måten å opprettholde
energibalansen
Ferdigheter
Du som gjennomfører dette studiet vil kunne
gi kostholdsråd til individer og ulike befolkningsgrupper
forklare og formidle forskningsgrunnlaget for de offisielle kostholdsrådene og næringsstoffanbefalingene
forklare hvordan ulike næringsstoffer omsettes og virker i kroppen
kunne gjennomføre ernæringstiltak i ulike befolkningsgrupper og hvordan tiltakene er organisert i helsevesenet. Arbeide med kostholdspørsmål i
kommune-, arbeide med forebyggende ernæringsarbeid
bruke relevante metoder innen i, ernæringsepidemiologi, ernærings og kostholdsforskning
arbeide med ernæringsspørsmål nasjonal og internasjonalt
Generell kompetanse
Du som gjennomfører dette studiet vil kunne
bidra til kunnskapsutvikling og kritisk refleksjon innen ernæringsfaget og kunne samarbeide med ulike helseprofesjoner
reflektere kritisk rundt egen og andres forskning
ha innsikt i hvordan kost og matkultur varierer i samfunnet
identifisere og argumentere rundt grunnleggende etiske problemstillinger i nasjonale og internasjonale ernæringsspørsmål
reflektere kritisk over egen rolle som rådgiver, både på individ og samfunnsnivå , delta i vitenskapelige debatter innen fagområdet
kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor fagområdet
formidle hva som utgjør et helsefremmende kosthold innenfor fagområdet
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EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
Mappe, hjemmeeksamen og skoleeksamen.

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

AKTUELLE FORSKRIFTER OG SENTRALE BESTEMMELSER
Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer

KOSTNADER
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

AVSLUTTENDE EKSAMEN
Individuell hjemmeeksamen

UTENLANDSOPPHOLD
Ikke aktuelt

REALKOMPETANSE
Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler.

PROGRAMEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.
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Emnebeskrivelser (2)
Ernæring 1 ER350L
Studiet bygger på en grunnleggende forståelse av human ernæring og fysiologi og
samspillet mellom mat, livsstil og helse. Fokuset vil spesielt være rettet mot
hvordan kostholdet kan påvirke risikoen for utvikling av sykdom, og hvordan mat
kan brukes for å fremme god helse.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

ERNÆRING 1 ER350L
Studiepoeng

15,0
Mastergrad

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk

Studiested

Bodø

Høst 2016

Ansvarlig fakultet

Profesjonshøgskole
n

Undervisningsseme
ster

Undervisningsspråk
Søknadsfrist

JAN ARNE
PETTERSEN
Emneansvarlig
Studie- og praksisleder
Tlf: +47 75 51 77 26
E-post:
jan.a.pettersen@nord.no

LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Ha bred kunnskap om mat, matens innhold og dens betydning for individ og samfunn
Ha bred kunnskap om grunnleggende ernæring
Kjenne kunnskapsgrunnlaget for offisielle kostholdsråd og næringsstoffanbefalinger
Ha kunnskap om kostanbefalinger, næringsanbefalinger og næringsbehovet til ulike befolkningsgrupper som spedbarn, barn, unge, gravide,
ammende, eldre, innvandrere, vegetarianere og idrettsutøvere
Ha kunnskap om kostanbefalinger, næringsanbefalinger og næringsbehovet til ulike grupper som med overvekt, kreftsykdommer, metabolsk
syndrom, diabetes type 2, allergi, cøliaki, laktoseintoleranse, barn med spesielle behov som f.eks barn med medfødt hjerte sykdom og barn med
ulike spiseproblemer
Ferdigheter
Gi kostholdsråd til individer og ulike befolkningsgrupper
Forklare og formidle forskningsgrunnlaget for de offisielle kostholdsrådene og næringsstoffanbefalingene.
Forklare hvordan ulike næringsstoffer omsettes og virker i kroppen
Kunne gjennomføre ernæringstiltak i ulike befolkningsgrupper
Forklare hvordan ernæringsarbeid er organisert i helsevesenet
Forklare samfunnsmessige forhold som påvirker kostholdet
Generell kompetanse
Bidra til kunnskapsutvikling og kritisk refleksjon innen ernæringsfaget og kunne samarbeide med ulike helseprofesjoner
Reflektere kritisk rundt egen og andres forskning
Ha innsikt i hvordan kost og matkultur varierer i samfunnet
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FORKUNNSKAPSKRAV
Emnet bygger på fullført bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang, eller utdanning godkjent som
jevngod. Aktuelle utdanninger som kan dekke kravet.
Lærere med relevant fagfordypning i mat og helse
Faglærer i ernæring, helse- og miljøfag
Fysioterapeut
Ergoterapeut
Kostøkonom
Sykepleier
Yrkesfaglærer i hotell- og næringsmiddelfag
Yrkesfaglærer i helse- og sosialfag
Annen relevant høgskole- eller universitetsutdanning.

ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Ingen

PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR
Bere, E. & Øverby, N. C. (2011). Om mat og ernæring: en introduksjon til hva man bør spise. Kristiansand: Høyskoleforlaget
Aune, T. (2007). Næringsmiddeltoksikologi: tilsetningsstoffer, miljøgifter og naturlige toksiner (2. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Pedersen, J. I., Hjartåker, A. & Anderssen, S. (2009). Grunnleggende ernæringslære. Oslo: Gyldendal akademisk..
Helsedirektoratet. (2010). Utviklingen i norsk kosthold 2013- kortversjon (IS-1784). Oslo: Helsedirektoratet.
http://www.helsedirektoratet.no/ernaering/publikasjoner/kostholdsunders_kelser/utviklingen_i_norsk_kosthold_2013___kortversjon_698204]
Helsedirektoratet. (2012). Kosthåndboken veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten ( IS-1972). Oslo: Helsedirektoratet. Hentet fra
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kosthandboken-veileder-i-erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten/Publikasjoner/IS1972%20Kosthaandboken_Rev2014.pdf
Meld. St. 34 (2012-2013) (2013). Folkehelsemeldingen : God helse ¿ felles ansvar. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-34-20122013.html?id=723818
Mattilsynet, Helsedirektoratet & Universitetet i Oslo. (2006). Den store matvaretabellen.,
http://matportalen.no/matvaretabellen/article/1147732633.29#
Nasjonalt råd for ernæring (2011). Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og vitenskapelig
kunnskapsgrunnlag Oslo: Helsdirektoratet
Helsedirektoratet. Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet (IS-1219). Oslo: Sosial- og helsedirektoratet.

UNDERVISNINGSFORM
Samlingsbasert med nettstøtte.

LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesning i forelesningssal, kjøkken og på nett, lab arbeid, ekskursjoner, gruppearbeid, selvstudier, ledede seminarer, praktiske, teoretiske
oppgaver og diskusjoner

VURDERINGSORDNING
Sammensatt vurdering (første gang 2015 høst).
Mappe, teller 30/100 av karakteren (første gang 2015 høst).
Hjemmeeksamen, 1 Uker. Teller 70/100 av karakteren (første gang 2015 høst).

PRAKSIS
Ingen

EMNEEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som
en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
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Ernæring 2 ER351L
Emnet fokuserer på hvordan en kan fremme god ernæring og helse, og forebygge
ernæringsrelaterte helseproblemer på individ-, husholds-, og institusjonsnivå.
Studiet skal gjøre kandidatene i stand til å delta i helsefremmende og
forebyggende helsearbeid, der det spesielt settes fokus på ulike strategier og tiltak
som kan bidra til å fremme sunt kosthold. Forebyggende og helsefremmende
arbeid omfatter samfunnets totale innsats for å forbedre folkehelsen. Studentene
skal omsette kunnskapen om sammenhenger mellom mat, ernæring, helse og
samfunn til teoribaserte tiltak og råd om helsefremmende kosthold tilpasset ulike
befolkningsgrupper. Matvaner er en viktig del av identitet og livskvalitet, som er
nært knyttet opp til de historiske, kulturelle og sosiologiske aspektene av
matproduksjon og -tilgang, distribusjon og forbruk over tid.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

ERNÆRING 2 ER351L
Studiepoeng

15,0

Nivå
Type emne
Undervisningsseme
ster

1. studieår

Mastergrad

Hvilket år i
studieprogrammet

Obligatorisk

Studiested

Bodø

Vår 2017

Ansvarlig fakultet

Profesjonshøgskole
n

Undervisningsspråk
Søknadsfrist
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JAN ARNE
PETTERSEN
Emneansvarlig
Studie- og praksisleder
Tlf: +47 75 51 77 26
E-post:
jan.a.pettersen@nord.no

LÆRINGSUTBYTTE
. Kunnskap
Kjenne grunnlaget for kunnskapsbasert ernæringsvitenskap
Ha kunnskap om hvordan næringsstoffer i et samspill i kroppen for på den måten å opprettholde energibalansen
Har kunnskap om sammenhenger mellom kosthold, fysisk aktivitet og helse
Har kunnskap om de vanligste ernæringsutfordringene i et livsløpsperspektiv hos gravide, ammende, spedbarn, småbarn, ungdom og eldre
Har kunnskap om ernæringsutfordringer hos spesielt sårbare grupper i det norske samfunnet
Har kunnskap om ulike aspekter ved ernæringsrelaterte livsstilssykdommer som overvekt, diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer og kreft
Risikofaktorer
Utbredelse
Forebygging
Har kjennskap til symptomer, sykdomsutvikling og behandling ved ernæringsrelaterte livsstilssykdommer
Har kunnskap om hvordan beskrive og utføre utvalgte metoder for vurdering av ernæringsstatus
Har kunnskap om hvordan fysisk aktivitet kan brukes i forebyggende helsearbeid
Har kunnskap om råvarer og hvordan råvarenes bruk, Matvarenes identitet og kvalitet
Ferdigheter
Bruke relevante metoder innen i, ernæringsepidemiologi, ernærings og kostholds forskning
Arbeide med kostholdspørsmål i kommune-, arbeide med forebyggende ernæringsarbeid
Arbeide med ernæringsspørsmål nasjonal og internasjonalt
Kan utføre antropometriske målinger på voksne for å forstå betydningen av slike målinger for å vurdere ernæringsstatus (
Gjøre enkle statistiske beregninger og presentere resultatene i en muntlig presentasjon
Generell kompetanse
Identifisere og argumentere rundt grunnleggende etiske problemstillinger i nasjonale og internasjonale ernæringsspørsmål
Reflektere kritisk over egen rolle som rådgiver, både på individ og samfunnsnivå, delta i vitenskapelige debatter innen fagområdet

FORKUNNSKAPSKRAV
Studiet bygger på fullført bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang, eller utdanning godkjent som
jevngod. Aktuelle utdanninger som kan dekke kravet.
Lærere med relevant fagfordypning i mat og helse
Faglærer i ernæring, helse- og miljøfag
Fysioterapeut
Ergoterapeut
Kostøkonom
Sykepleier
Yrkesfaglærer i hotell- og næringsmiddelfag
Yrkesfaglærer i helse- og sosialfag
Og annen relevant høgskole- eller universitetsutdanning

ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
ER350L Ernæring 1
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PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR

Bere, E. & Øverby, N. C. (2011). Om mat og ernæring: en introduksjon til hva man bør spise. Kristiansand: Høyskoleforlaget
Aune, T. (2007). Næringsmiddeltoksikologi: tilsetningsstoffer, miljøgifter og naturlige toksiner (2. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Pedersen, J. I., Hjartåker, A. & Anderssen, S. (2009). Grunnleggende ernæringslære. Oslo: Gyldendal akademisk..
Helsedirektoratet. (2010). Utviklingen i norsk kosthold 2013- kortversjon (IS-1784). Oslo:
Helsedirektoratet.http://www.helsedirektoratet.no/ernaering/publikasjoner/kostholdsunders_kelser/utviklingen_i_norsk_kosthold_2013___kortversjon_698204]
Helsedirektoratet. (2012). Kosthåndboken veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten ( IS-1972). Oslo: Helsedirektoratet. Hentet fra
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kosthandboken-veileder-i-erneringsarbeid-i-helse-og-omsorgstjenesten/Publikasjoner/IS1972%20Kosthaandboken_Rev2014.pdf
Meld. St. 34 (2012-2013) (2013). Folkehelsemeldingen : God helse ¿ felles ansvar. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-34-20122013.html?id=723818
Mattilsynet, Helsedirektoratet & Universitetet i Oslo. (2006). Den store matvaretabellen.,
http://matportalen.no/matvaretabellen/article/1147732633.29#
Nasjonalt råd for ernæring (2011). Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og vitenskapelig
kunnskapsgrunnlag Oslo: Helsdirektoratet
Helsedirektoratet. Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet (IS-1219). Oslo: Sosial- og helsedirektoratet.

UNDERVISNINGSFORM
Nett- og samlingsbasert

LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Forelesning i forelesningssal, kjøkken og på nett, lab arbeid, ekskursjoner, gruppearbeid, selvstudier, ledede seminarer, praktiske, teoretiske
oppgaver og diskusjoner

VURDERINGSORDNING
Sammensatt vurdering (første gang 2016 vår).
Mappe, teller 30/100 av karakteren (første gang 2016 vår).
Skoleeksamen, 4 Timer. Teller 70/100 av karakteren (første gang 2016 vår).

EMNEEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som
en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse

Fakta opplysninger om studiet
Felt

Fyll ut / Velg standardtekst

Skriveveiledning

Programnavn
Webnavn
(P-NAVN)
Nivå

Interkulturell Kommunikasjon – med interpersonell utvikling HV302H
HV302H
Oppgi programmets
fagnavn, f.eks Biologi.
Etter/videreutdanning
Kortere studier

Studiepoeng (ECTS)

15

Varighet

2 semester

Studiemodus

Deltid

Nett- og samlingsbasert

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

Studieprogresjon: 25
Studiested

Bodø

Sandenessjøen

Programansvarlig

Per Kristian Roghell

Studieveileder
Undervisningsspråk

Norsk, skandinavisk, dessuten noen litteratur på engelsk

Kostnader
(P-KOST)

Ingen kostnader utover semesteravgift og
pensumlitteratur.

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

Fort. >

Beskrivelse

1

Felt

Fyll ut / velg standardtekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon
(salgstekst)
(P-KORTINTRO)

Interkulturell kommunikasjon er et studietilbud til
personer som ønsker å utdype sin forståelse og innsikt
for hvordan samvirket mellom ulike kulturer og
etnisitet innvirker på kommunikasjon i møte med det
flerkulturelle. Innenfor helse- og sosialsektoren og
utdanningssektoren er kommunikasjon sentralt og det

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

Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse

Yrkesmuligheter
(P- YRKESMULIG)

et stadig større behov for å samarbeide og samhandle
godt.
Utdanningen er et teoretisk studium med fokus på
kommunikasjon og møter med andre og fremmede
mennesker. Det inkluderer forståelser og innsikter for
mer bevisst å møte og kommunisere med mennesker i
forskjellige situasjoner i profesjonelle og andre
sammenhenger. Ved også å legge vekt på før-kulturelle
og grunnmenneskelige perspektiver gis studentene
mulighet til å utvikle interkulturell kommunikasjon og
interpersonell refleksjon. Det skal fremme innsikt i egen
og den andres rolle i det unike møtet.
Tverrfaglig studium relevant for profesjoner som
arbeider innenfor utdanninger/skoler, sosialtjeneste, NAV,
politi, forvaltning, kriminalomsorg, innvandringsetater,
spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste.

Videre utdanning
(P-VIDSTUD)

Studiet inngår som valgbar studie i Master for
Folkehelsearbeid

Opptakskrav
(P-OPPTINFO)

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse
eller realkompetanse etter gjeldende regler.

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

Fort. >

2

Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
Realkompetanse
(P-REALKP)

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

Oppgi evt
særskilte

Programbeskrivelse
(P-INNHOLD)

Gjennom studiet vil studentene bli formidlet kunnskap og evne til kritisk refleksjon om
begreper og perspektiver innen interkulturell kommunikasjon. Studentene må ut fra sine
egne erfaringer kritisk reflektere over hvordan deres egne holdninger, handlinger og
fordommer innvirker på møter med mennesker med ulike erfaringer og bakgrunn fra deres
egen. Det kan f.eks. være mennesker kategorisert ut fra å være innvandrere, urfolk/samiske,
mennesker med ulike funksjonshemminger, seksuelle identiteter og ulike sosiokulturelle
forhold (bakgrunn, oppvekst og levekår) som former dem og som de forstår verden ut fra.

Beskriv
programm
programm
formål, in
og strukt
Husk å ik
gjenta
informas
som
fremkom
andre fel
Kort
introduks
eller
Læringsu
Læringsu
beskrives
punktvis
forhold ti
Kunnskap
Ferdighet
Generell
kompeta
100 – 200
Se brev fr
20.03.200

Studentene får bedre forståelse og dypere innsikter for mer bevisst å møte og
kommunisere med mennesker i forskjellige situasjoner i personlige, profesjonelle og
andre sammenhenger.

Læringsutbytte
(P-MAL)

Kunnskap
ha inngående kunnskap om og relatere begreper i interkulturell
kommunikasjon til ulike kontekster i samfunnet
kunne anvende kunnskap og problematisere hvordan menneskers bakgrunn og
oppvekst i ulike kulturelle og sosiale sammenhenger kan interagere med
opplevelse og tolkninger av ulike tjenester i Norge
ha inngående kunnskaper om lover og dokumenter som regulerer likestilling og
menneskelige rettigheter
Ferdigheter
Kunne forstå og argumentere for sosiokulturell bevissthet hos mennesker i
møte med personer (elever/studenter/pasienter, klienter, o.l) og deres
nærmeste i ulike situasjoner og sammenheng
kunne bruke og vurdere ny kunnskap innen interkulturell kommunikasjon i
profesjonelle møter i utdannelse, helse og velferdstjenester
kunne finne , vurdere og henvise til fagstoff og litteratur som kan støtte og
fremme fortsatt kunnskapsutvikling innenfor emnets områdene
kunne forstå og kritisk reflektere over før-kulturelle og
grunnmenneskelige perspektiver og de etiske konsekvensene av ulike
tilnærminger i interkulturell kommunikasjon
Generell Kompetanse

3

Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
kunne anvende og kritisk reflektere over sine kunnskaper, ferdigheter og egne
holdninger og fordommer ut fra grunnmenneskelige perspektiver og etikk i møte
med mennesker med ulik sosiokulturell bakgrunn
kunne analysere og kritisk reflektere over ulike aspekter av identitet(er) som
etnisitet (inkludert urfolk, minoriteter, innvandrere), alder, kjønn,
funksjonsnedsettelse, seksuell identitet. Og hvordan slike forhold påvirker
opplevelse av velferds tjenester som helse/uhelse, omsorg og utdannelse
kunne kommunisere om og kritisk reflektere over utfordringer for å gi
likeverdige tjenester i velferdsordningene ut fra gjeldende lover og
bestemmelser i samfunnet nasjonalt, regionalt og lokalt
Utveksling
(P-UTVEKS)

Ikke aktuelt
(i nåværende form skulle kunne utvikles i et nordisk sammenheng= peer review av
studentenes oppgaver fra tilknyttede univ i andre nordiske lender…)

Fort. >

4

Oppgi 2anbefalte
institusjo
for utvek
samt hvil
semester
anbefales
utveksling
Beskriv
konkrete
utveksling
praksisav

Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse

Lover, retningslinjer og reglement
Felt

Fyll ut / velg standardtekst

Skriveveiledning

Programevaluering
(P-EVALU)

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

Oppgi evt. andre tiltak for
kvalitetssikring.

Eksamen- og
vurderingsformer
(P-EKSAVU)

Obligatorisk deltakelse (OD), vurderes
Godkjent/ikke godkjent,

Beskriv eksamens- og
vurderingsformer som er
brukt. Skal være i henhold
til godkjente
vurderingsformer ved
institusjonen. Skal
avdekke om programmet
inneholder en bacheloreller masteroppgave.

Mappe (MA) vurderes Bestått/ Ikke bestått
For å kunne gå opp til eksamen, må
studentene ha bestått Mappe
Vurderingskriterier formidles sammen med
Mappe/obligatoriske arbeidene (OA).
Hjemmeeksamen (HJ) teller 100 % og
vurderes A-F. Sensureringen vil bestå av en
kombinasjon av intern og ekstern sensor.

Eksamensbestemmelse,
vurdering,
karakterfastsetting
(P-EKSAMVU)

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra
bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke
bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke
bestått eller godkjent/ikke godkjent

Oppgi evt. informasjon
om andre gjeldende
regler osv.

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

Aktuelle forskrifter og
sentrale bestemmelser
(P-AKTFOR)

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

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

End.
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Studieprogrambeskrivelse
Helsepedagogikk HPE330H
Grad: Masternivå. Kan inngå som valgfri modul i master i klinisk sykepleie og/eller inngå i en
sammenheng med videreutdanning 30 studiepoeng innen diabetes, revmatiske sykdommer,
demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser, ernæring, folkehelsearbeid og
hverdagsrehabilitering slik at en til sammen oppnår en videreutdanning på 60 studiepoeng.
Studiepoeng: 30
Varighet: Høst 2016 og vår 2017
Heltid/deltid: Deltid
Studiested: Bodø og nettundervisning
Studieprogramansvarlig: Universitetslektor Trude Hartviksen. E-post: Trude.A.Hartviksen@nord.no
Studieveileder: Gisle Pettersen. E-post: Gisle.i.Pettersen@nord.no
Undervisningsspråk: Norsk
Opptakskrav: Treårig høgskole/universitetsutdanning innen helse- og sosialfag.
Realkompetanse: Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler. Brukere
tilknyttet brukerorganisasjoner kan tas opp til studiet på bakgrunn av en realkompetansevurdering, men
må ha generell studiekompetanse.
Programevaluering: Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og
av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Eksamen og vurderingsformer: Vurderingsformene omfatter fem obligatoriske arbeid, samt
obligatorisk deltakelse i veiledning og nettbasert undervisning (minimum 80%). Obligatorisk arbeid må
være godkjent før deltakelse i eksamen som avslutter hvert semester. Eksamen er hjemmeoppgave
skrevet i gruppe eller individuelt.
Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting: Eksamensbestemmelser finnes i
”Forskrift om studier og eksamen for Nord universitet (Nord)” samt eget ”Reglement for
eksamenskandidater ved Nord”. Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der
A er best og F er ikke bestått. Karakter kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke
godkjent.
Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser: Forskrift om studier og eksamen ved
Nord universitet(Nord)” og lokale reglement og retningslinjer på www.nord.no/Lover og
Reglement.
Avsluttende eksamen: Avsluttende eksamen på studieprogrammet er en prosjektoppgave. Studentene
begynner med prosjektoppgaven som eksamensoppgave i 1. semester. Prosjektoppgaven er et skriftlig
arbeid på 8000 - 12000 ord som innleveres til Nord universitet i juni 2016. Prosjektoppgaven gis
karakter i henhold til gjeldende karakterskala (A-F) og vurderes av intern og ekstern sensor.
Kostnader: Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
Ansvarlig fakultet: Profesjonshøgskolen
Beskrivelse av studiet:
Introduksjon: Lov 2. juli 1999 nr 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. tydeliggjør opplæring av pasient
og pårørende som en av sykehusets fire hovedoppgaver. Lov 2. juli 1999 nr 63 om pasient- og
brukerrettigheter stadfester brukernes rett til medvirkning og informasjon. St.meld nr. 47
Samhandlingsreformen foreslår å etablere lærings- og mestringssentre i kommunene for å sikre

helhetlig tjenestetilbud. Dette følges opp i Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og
omsorgstjenester m.m der det fremheves at kommuner og helseforetak er pliktige til å etablere
samarbeidsavtaler som blant annet omfatter retningslinjer for samarbeid i tilknytning til lærings- og
mestringstilbud. I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015) beskrives både kommunale
frisklivssentraler og kommunale lærings- og mestringstilbud. Grenseflaten mellom frisklivssentraler og
kommunale lærings- og mestringstilbud er overlappende. Helsepedagogisk kompetanse er en del av
kvalitetsforbedringsarbeidet i helsetjenesten med pasientsikkerhet som formål.
Den nye lovgivningen gir endret krav til fagkunnskap, fleksibilitet og holdningsendring hos
helsepersonellet. Å planlegge og gjennomføre ulike opplæringstilbud i samarbeid med brukerne krever
kompetanse og forståelse for hvordan kunnskap kan og bør formidles til pasienter, brukere og deres
nære pårørende, individuelt og i gruppe. Studiet helsepedagogikk vil imøtekomme de endrete kravene,
helsepedagogikk gir utvikling av ny og nødvendig kunnskap, ferdigheter og holdninger for den enkelte
ansatte i møtet med en endret målgruppe.
Beskrivelse av studiet: Undervisningen foregår via samlinger og nettbaserte samhandlingsverktøy, og
baserer seg i hovedsak på problembaserte læringsmetoder (PBL). Hensikten er å gi økt kompetanse i
helsepedagogisk arbeid. Samlingene og modulene er planlagt ut fra pedagogiske prinsipper som
sekvens, integrasjon og kontinuitet. Tema i samlingene er valgt ut fra hvilke tema som er best egnet
med klasseromsundervisning og hvilke tema som er egnet som nettbasert undervisning. Oppmøte og
deltakelse på samlinger er obligatorisk og betydningsfullt i forhold til studieprogresjon.
Med unntak av på samlingene foregår all kommunikasjon mellom student og lærer, samt mellom
kandidatene, via nettbaserte samhandlingsverktøy. Studentene vil samarbeide i grupper på samme
måte. Ved Universitetet i Nordland er det primære digitale verktøyet for samhandling mellom lærere og
studenter den digitale læringsplattformen Fronter. Nettundervisningen organiseres med
klasseromsundervisning via pc. Nettforelesningene blir også tatt opp og lagt ut i Fronter. I tillegg til
undervisning og veiledning i grupper må studentene påregne egeninnsats i form av egenstudium.
Studiet er en valgfri modul i master i klinisk sykepleie, men kan også tas som en selvstendig
videreutdanning, gjerne i sammenheng med en av våre diagnoserettede videreutdanninger. Studiet er
egnet for helse- og sosialarbeidere i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
Studieprogrammet er klinisk rettet med egen arbeidsplass som praksisarena.

Læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten skal kunne:








Forklare utviklingen av helsepedagogikk som fagfelt fra standard metode til kunnskapsbasert
praksis.
Diskutere brukerperspektiv og brukerkunnskap på ulike nivåer også i et kulturelt og familierettet
perspektiv
Vurdere ulike helsepedagogiske prinsipper og verktøy
Forklare juridiske og helsepedagogiske rammer for helsepedagogikk
Forklare pedagogiske og didaktiske rammer for helsepedagogikk
Diskutere mestring sett i forhold til teoretiske forståelsesrammer
Forklare og analysere en klinisk situasjon opp mot kunnskapsbasert praksis og systematisk
kontinuerlig forbedringsarbeid

Ferdigheter
Kandidaten skal kunne:
 Formidle kunnskap og informasjon til personer med kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse og
deres pårørende
 Anvende informasjon, kunnskap og opplæring på bakgrunn av fagkunnskap, erfaringskunnskap
og brukerkunnskap
 Planlegge, gjennomføre og vurdere undervisnings- og læringstilbud
 Forstå, kritisk vurdere og kunne bruke relevante metoder for faglig utviklingsarbeid på en
selvstendig måte i praksisnære situasjoner
 Analysere aktuell teori og drøfte betydningen av deltakerperspektiv og brukermedvirkning
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Anvende og beherske relevante pedagogiske verktøy

Generell kompetanse
Kandidaten skal kunne:
 Vurdere og diskutere helsepedagogisk arbeid basert på respekt og likeverdighet
 Analysere fagetiske problemstillinger
 Anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver
 Formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer

Oppbygging av studiet:
Studiet er bygd opp av to emner, hver på 15 studiepoeng. Undervisningen gjennomføres med en
samling i Bodø i september uke 36/2016 og en samling i uke 10/2017. Øvrig undervisning er nettbasert
og gjennomføres i sann tid ved bruk av Adobe Connect.
Samling uke 36/2016
Nettundervisning 13. og 21.09.16, 05. og 19.10.16, 02.11.16.
Eksamen – innlevering av oppgave fredag 02. desember i fronter innen kl. 14:00
Nettundervisning 17. og 31.01.17, 07. og 21.02.17.
Samling uke 10/2017
Nettundervisning 21.03.17, 25.04.17, 09. og 23.05.17.
Eksamen uke 24/2017. Innlevering 16. juni 2017 i fronter innen kl. 14:00
Utenlandsopphold: Ingen avtaler

Jobbmuligheter: Studiet gir kompetanse til å arbeide med helsepedagogikk, veiledning og
pasientopplæring i klinisk praksis, individuelt og i gruppe.
Videre utdanning: Studenten kan studere videre til masternivå, eller tilknytte relevant videreutdanning
ved UiN for 60 studiepoeng
Oppnådd kvalifikasjon: Etter avsluttet 30 studiepoeng har studenten en videreutdanning i
helsepedagogikk.
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Emnebeskrivelse
PE330H Helsepedagogisk grunnlagstenking
Faktaopplysninger om emnet:
Studiepoeng: 15
Nivå: Masternivå
Type emne: Obligatorisk
Varighet: 1 semester.
Undervisningssemester: Høst
Hvilket år i studieprogrammet: 1.studieår.
Studiested: Bodø og nettbasert
Undervisningsspråk: Norsk
Emneansvarlig: Trude Hartviksen, epost: Trude.A.Hartviksen@nord.no
Kostnader: Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
Emneevaluering: Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser
(midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets
sikringssystem.
Ansvarlig fakultet: Profesjonshøgskolen

Beskrivelse av emnet:
Innhold: Emnet består av en samling og fem nettbaserte undervisningsdager. Hensikten er at studenten
skal forstå betydningen av deltakerperspektiv og brukermedvirkning når målet er å fremme læring, ta
ansvar for egen sykdom og kunne mestre å leve med kronisk sykdom.
Læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten skal kunne:






Forklare utviklingen av helsepedagogikk som fagfelt fra standard metode til kunnskapsbasert
praksis
Vurdere ulike helsepedagogiske prinsipper og verktøy
Forklare juridiske og helsepedagogiske rammer for helsepedagogikk
Forklare pedagogiske og didaktiske rammer for helsepedagogikk
Diskutere mestring sett i forhold til teoretiske forståelsesrammer

Ferdigheter
Kandidaten skal kunne:
 Anvende informasjon, kunnskap og opplæring på bakgrunn av fagkunnskap og brukerkunnskap
 Forstå, kritisk vurdere og kunne bruke relevante metoder for faglig utviklingsarbeid på en
selvstendig måte
 Analysere aktuell teori og drøfte betydningen av deltakerperspektiv og brukermedvirkning
Generell kompetanse
Kandidaten skal kunne:
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Vurdere og diskutere helsepedagogisk arbeid basert på respekt og likeverdighet
Analysere fagetiske problemstillinger

Spesielt anbefalte valgfag: Ingen
Tilbys som frittstående kurs: Ja
Forkunnskapskrav: Se opptakskrav
Anbefalte forkunnskaper: Allmenn kjennskap til bruk av PC/IKT
Undervisningsform: Klasserom og nettbasert.
Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder: Praktiske øvelser, gruppearbeid og forelesning i
klasserom. Nettbasert undervisning og gruppearbeid via fronter. Selvstudium. All timeplanfestet
undervisning er obligatorisk.
Vurdering og eksamen: Vurderingsformene omfatter tre obligatoriske arbeid, hverav på ca 1000 ord,
samt deltakelse i veiledning, studiesamling og nettbasert undervisning. Obligatorisk arbeid må være
godkjent før deltakelse i eksamen som avslutter semesteret. Eksamen er hjemmeoppgave skrevet i
gruppe eller individuelt.
Studenten skal
● fordype seg i en side ved fagområdet som studenten ser har et forbedringspotensial
● sammen med egen leder velge seg ut et begrenset problem/sakskompleks
● anvende kunnskapsbasert praksis for refleksjon, spørsmålsformulering og litteratursøk
● levere prosjektbeskrivelse med problemstilling til fastsatt tidsfrist
● gjennomføre en kartlegging av dagens praksis
● lage mål og planlegge tiltak for forbedret praksis
Godkjenning av tema og problemstilling
Tema og problemstilling velges ut i samarbeid med ledelsen på egen arbeidsplass.
Følgende materiale skal i form av en prosjektbeskrivelse leveres lærer til godkjenning:
● begrunnet problemstilling
● foreløpig prosjektplan med tidsfrist for gjennomføring
● valg av metode for kartlegging
● etiske vurderinger ved valg av metode
● foreløpig litteraturliste
Tema og problemstilling kan ikke endres uten ny godkjenning fra lærer
Studenten har krav på til sammen 6 timer veiledning. Veiledningen gis i gruppe på nett, og er
obligatorisk. Studentene har selv ansvar for å avtale tid for veiledning. Avtalen skal være gjort minst 2
virkedager før veiledningen finner sted, samtidig leveres skriftlig veiledningsgrunnlag. Studenten må
møte forberedt til veiledningen, dvs ha en klar formening om hva vedkommende ønsker veiledning på.
Studentene får i utgangspunktet veiledning av faglærer. Bruk av annen veileder vurderes ut fra praktiske
og økonomiske forhold.
Det gis bokstavkarakter A-F hvor A er beste karakter og E er laveste karakter for bestått eksamen. F gis
for ikke bestått eksamen. Sensureringen vil bestå av en kombinasjon av intern og ekstern sensur i
henhold til Nord universitet sitt reglement.
Oppgavelyd: Velg og planlegg et kunnskapsbasert kontinuerlig systematisk forbedringsarbeid på egen
arbeidsplass. Forbedringsarbeidet velges opp mot et begrenset problem/sakskompleks innenfor
helsepedagogikk, valgt i samarbeid med leder, med utgangspunkt i antatt forbedringspotensiale. Jobb
systematisk med utgangspunkt i Demings forbedringssirkel og trinnene i kunnskapsbasert praksis. I
oppgaven beskriver du prosessen og drøfter opp mot relevant teori.
Eksamen skrives fortrinnsvis i grupper eller individuelt etter avtale.
Skriftlig hjemmeoppgave, maks 5000 ord, skrifttype Times New Roman, skriftsstørrelse 12, linjeavstand
halvannen.
Eksamensperiode uke 46, 47 og 48. Innleveres på Fronter i eget eksamensrom, innen kl 14.00 02.
desember.
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Praksis: På egen arbeidsplass
Studieprogresjonskrav: Obligatoriske arbeidskrav og tilstedeværelse må være bestått før deltakelse i
eksamen
Pensum og anbefalt litteratur:
Obligatorisk pensum er på ca 1000 sider. Pensum er sammensatt av relevant litteratur/bøker og
artikkelsamlinger i kompendium. For at studentene skal få mest mulig nytte av første samling, blir del 1 –
kompendium lagt ut for salg (Akademika bokhandel på campus Nord) i god tid før første samling.
Pensum:
Andersen, T. (2006) Reflekterende samtaler; min versjon. I Eliassen, H. og Seikkula, J. (red.) (2006)
Reflekterende prosesser i praksis. Oslo: Universitetsforlaget kap.2 s. 33-51 I kompendium
Antonovsky, A. (2012) Helsens mysterium. Den salutogene modellen. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
Bok 140 s
Branstad, A.(2003) Fra monolog til dialog – fra en maktform til en annen? I Hauge, A.H. og Mittelmark,
Fagbokforlaget I kompendium
Brataas (2011). Sykepleiepedagogisk praksis. Kap 1, 4, 5 og 7. 40 s
Corbin, M.J. (2003) The Body in Health and Illness. Qualitative Health Research 13(2): 266-267 I
kompendium
Dysthe, O. red. (2001) Dialog, samspill og læring. Otta: Abstrakt forlag AS Del 1 s.73 - 107 I
kompendium
Espnes, G.A. & Smedslund, G. (2009) Helsepsykologi Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1, 2, 4, 6,13
og 15. Til sammen 152 s. Bok
Finstad, H.H. (2010) Brukerkompetanse – samdsoner for utvikling av erfaringsbasert kunnskap innen
psykisk helsearbeid og rusomsorg. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 7(1) 36-45 I kompendium
Guldal og Møller,M. (1999) En antologi om forståelse. Haslev: Gyldendalske Boghandel, Nordisk
forlag A.S. 9- 45 I kompendium
Heggen, K. (2007) Rammer for meistring. I Ekeland, T-J. & Heggen, K. (red) Meistring eller
myndiggjering. Reform eller retorikk. Oslo: Gyldendal Akademisk kap.4 s. 64-83 I kompendium
Illeris, K.(2012) Læring. Oslo: Gyldendal Akademisk kap 3 og 4 s. 39-73 I kompendium
Jenssen og Tronvold (2012): Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse. Universitetsforlaget.
(sider: 42 – 51, 54 – 67, 155 – 167)
Ivarsson, Barbro Holm (2011): MI Motiverende intervju. Praktisk håndbok for helse- og
omsorgssektoren. Stockholm: Gothia Forlag (50s)
Langeland, E., Wahl, K.A., Kristoffersen, K. og Hanestad, R.B. (2007) Promoting coping: Salutogensis
among people with mental health problems. Issues in Mental health Nursing. 28: 275-295 I
kompendium
Lerdal, A. & Fagermoen, M.S. (red) (2011) Læring og mestring – et helsefremmende perspektiv i praksis
og forskning Oslo: Gyldendal Akademisk 310 s
Lyngsnes, M.K. og Rismark,M. (2007) Didaktisk arbeid Oslo: Gyldendal Kap. 2, 3, 4 og 5 Bok
Midtbø.T. og Hauge,S. (2010) Når menneske vert ”kalkulerbare ting” – om Skjervheim si tenking og
geriatrisk helseteneste. Michael 2010; 7: 190 – 197 I kompendium
Molander, B. (1996) Kunskap i handling. Gøteborg: Daidalos Kap. 4 Dialog – samtal og handling. 83 –
105 I kompendium
Naidoo, J. & Wills, J. (2000) 2 utg. Health Promotion. Foundations for practice. Toronto: Baillière Tindall
kap. 4 og 5 s 71-113 I kompendium
Nortvedt, Monica W. mfl (2012): Jobb kunnskapsbasert! En arbeidsbok. Oslo: Akribe Kap 1-4, 143s.
Nylenna, M, Vege, A, Konsmo, T, De Vibe, M. (2015). Modell for kvalitetsforbedring – utvikling og bruk
av modellen i praktisk forbedringsarbeid. http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/modell-forkvalitetsforbedring-utvikling-og-bruk-av-modellen-i-praktisk-forbedringsarbeid 35s
Rollnick, S., Mason, P. & Butler, C. (2001) Health, Behavior, Change A guide for practitioners. Toronto:
Churchill Livingstone kap. 2 s. 17-42 I kompendium
Skjervheim, H. (2001 2 opplag) Deltakar og tilskodar,i Deltakar og tilskodar og andre essays. Oslo: IDE
OG TANKE, Aschehoug, 71-88. I kompendium
Stang, I. (2003) En innføring i begrepet og empowerment tenkingens relevans for ansatte i
velferdsstaten. I Hauge, A.H. og Mittelmark, B.M. red.(2003) Helsefremmende arbeid i en
brytningstid. Fra monolog til dialog. Bergen: Fagbokforlaget I kompendium
Tjelta M & Holsen I. (2013). “Det går an å mestre det meste ved å gå på sånne kurs som dette her” –
Gruppebasert opplæring og mestring ved diabetes type 2: En kvalitativ studie. Nordisk
sygeplejeforsking 03/2013. Hentes fra http://www.idunn.no.nsf/2013/03
Tjora, Aksel: Den moderne pasienten ( 2008) Gyldendal akademisk side 57 - 74
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Ådlandsvik, R. red. (2005) Læring gjennom livsløpet Otta: Universitetsforlaget. Kap. 1 I kompendium
Anbefalt litteratur/ressurser (også for andre semester):
Brukermedvirkning – Mål, anbefalinger og tiltak i opptrappingsplanen for psykisk helse, Rapport 151315 http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/plan-for-brukermedvirkning-malanbefalinger-og-tiltak-i-opptrappingsplanen-for-psykisk-helse/Publikasjoner/plan-forbrukermedvirkning-mal-anbefalinger-og-tiltak-i-opptrappingsplanen-for-psykisk-helse.pdf
Helse- og omsorgstjenesteloven (2011): Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m, LOV2011-06-24-30. Helse og omsorgsdepartementet. http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-0624-30?q=kommunehelsetjenesteloven*
Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015): Helse- og omsorgsdepartementet
http://www.regjeringen.no/pages/16251882/PDFS/STM201020110016000DDDPDFS.pdf
….Og bedre skal det bli! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten. Veileder
15-1162 http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-strategi-for-kvalitetsforbedring-isosial--og-helsetjenesten-og-bedre-skal-det-bli-2005-2015/Publikasjoner/nasjonal-strategi-forkvalitetsforbedring-i-sosial--og-helsetjenesten-og-bedre-skal-det-bli-2005-2015.pdf
Pasient- og brukerrettighetsloven (1999): Lov om pasient- og brukerrettigheter LOV-1999-07-02-63,
Helse- og omsorgsdepartementet http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-0263?q=pasient%20og%20bruker*
Spesialisthelsetjenesteloven (1999): Lov om spesialisthelsetjenesten m.m, LOV-1999-07-02-61,
Helse- og omsorgsdepartementet
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61?q=om%20spesialisthelsetjenester*
St.meld. nr.47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, rett behandling – på rett sted – til rett tid
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-47-2008-2009.html?id=567201
www.helsebiblioteket.no
www.kunnskapsbasertpraksis.no
www.kunnskapssenteret.no
Overlappende emner: Nei
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Emnebeskrivelse
PE 331H Helsepedagogisk arbeid
Faktaopplysninger om emnet:
Studiepoeng: 15
Nivå: Masternivå
Type emne: Obligatorisk
Varighet: 1 semester.
Undervisningssemester: Vår
Hvilket år i studieprogrammet: 1.studieår.
Studiested: Bodø og nettbasert
Undervisningsspråk: Norsk
Emneansvarlig: Trude Hartviksen, epost: Trude.A.Hartviksen@nord.no
Kostnader: Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
Emneevaluering: Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser
(midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets
sikringssystem.
Ansvarlig fakultet: Profesjonshøgskolen

Beskrivelse av emnet:
Innhold: Emnet består av en samling og åtte nettbaserte undervisningsdager. Emnet retter
oppmerksomheten mot kronisk sykdom, tilnærmingsmetoder, mangfoldet i den norske befolkning, særlig
i forhold til differensierte familier og at oppfatning av sykdom, helse og det gode liv er ulik i ulike kulturer.

Læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten skal kunne:



Diskutere brukerperspektiv og brukerkunnskap på ulike nivåer også i et kulturelt og familierettet
perspektiv
Forklare og analysere en klinisk situasjon opp mot kunnskapsbasert praksis og systematisk
kontinuerlig forbedringsarbeid

Ferdigheter
Kandidaten skal kunne:
 Formidle kunnskap og informasjon til personer med kronisk sykdom/funksjonsnedsettelse og
deres pårørende
 Planlegge, gjennomføre og vurdere undervisnings- og læringstilbud
 Anvende og beherske relevante pedagogiske verktøy
 Forstå, kritisk vurdere og kunne bruke relevante metoder for faglig utviklingsarbeid på en
selvstendig måte i praksisnære situasjoner
Generell kompetanse
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Kandidaten skal kunne:
 Anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver
 Formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer

Spesielt anbefalte valgfag: Ingen
Tilbys som frittstående kurs: Ja
Forkunnskapskrav: Emnet er åpent for studenter som tidligere har fullført kurset PE117H.
Anbefalte forkunnskaper: Allmenn kjennskap til bruk av PC/IKT
Undervisningsform: Klasserom og nettbasert.
Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder: Praktiske øvelser, gruppearbeid og forelesning i
klasserom. Nettbasert undervisning og gruppearbeid via fronter. Selvstudium. All timeplanfestet
undervisning er obligatorisk.
Vurdering og eksamen: Vurderingsformene omfatter to obligatoriske arbeid, et skriftlig på ca 1000 ord
og ett muntlig fremlegg. Videre vurderes deltakelse i veiledning, studiesamling og nettbasert
undervisning. Obligatorisk arbeid må være godkjent før deltakelse i eksamen som avslutter studiet.
Eksamen er hjemmeoppgave skrevet i gruppe eller individuelt.
Oppgave: Gjennomføring av godkjent prosjektbeskrivelse fra emne 1. Det gis bokstavkarakterer A-F. A
er beste karakter og E er laveste karakter for bestått eksamen. F gis for ikke bestått eksamen.
Sensureringen vil bestå av en kombinasjon av intern og ekstern sensur i henhold til Nord universitet sitt
reglement.
Retningslinjer for prosjektoppgave i Helsepedagogikk
Generelt:
Oppgaven er en videreføring av forbedringsprosjekt på egen arbeidsplass påbegynt i emne 1.
Oppgaven skrives individuelt eller i grupper dersom disse har samme arbeidsplass.
Studenten skal:
 anvende kunnskapsbasert praksis i drøfting av problemstilling, mål og planlagte tiltak for
forbedret praksis
 prøve ut nye tiltak i liten skala (pilotutprøving), evaluere og eventuelt justere tiltak
 analysere og sammenlikne med første kartlegging av praksis
 gi forslag til standardisering og implementering av tiltak
Veiledning gis på nett. Studenten har krav på til sammen 6 timer veiledning. Veiledningen gis i gruppe.
Veiledning er obligatorisk. Studentene har selv ansvar for å avtale tid for veiledning. Avtalen skal være
gjort minst 2 virkedager før veiledningen finner sted, samtidig leveres skriftlig veiledningsgrunnlag.
Studenten må møte forberedt til veiledningen, dvs ha en klar formening om hva vedkommende ønsker
veiledning på. Studentene får i utgangspunktet veiledning av faglærer. Bruk av annen veileder vurderes
ut fra praktiske og økonomiske forhold. I seminarene presenterer studentene eget arbeid og får
tilbakemelding fra medstudenter og faglærere.
Oppgavens form
Oppgaven er en skriftlig hjemmeeksamen. Oppgaven leveres i opprettet eksamensmappe i Fronter.
Studenten må selv ha en kopi av besvarelsen. Besvarelsen skal være påført navn, studium og Nord
universitet. Oppgavens form skal være i henhold til gjeldende kriterier for oppgaveskriving. Oppgaven
anmodes ikke å overskride 12 000 ord. Antall ord skal påføres oppgaven. For oppgaver som
overskrider disse begrensningene med mer enn 10 %, kan det bli aktuelt å søke styret ved Nord
universitet om utvidelse av sensurfristen på 3 uker fra innlevering. Dette vil igjen kunne medføre at
utlevering av vitnemål kan bli forsinket. Metode og instrument for innsamling av materialet ved den
empiriske undersøkelsen godkjennes av lærer. Skriftlig tillatelse til publisering av innsamlede data må
innhentes og etiske retningslinjer må overholdes.
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Kriterier for vurdering av prosjektoppgave i Helsepedagogikk:
Ved vurdering av oppgaven/rapporten vil det gjøres en helhetsvurdering. Det legges vekt på følgende:
1. Faglig profil. Oppgaven skal ha en faglig referanseramme og vise evne til å anvende teoretiske
kunnskaper knyttet til tema og knytte dette sammen med resultater fra prosjektgjennomføringen
2. Etiske overveielser. Etiske momenter i forhold til den empirisk undersøkelse skal drøftes. Oppgaven
må inneholde etiske vurderinger med hensyn til bruk av kilder, anonymitet, valg av metode
3. Kunnskaper. Kunnskapsgrunnlag skal være relatert til studentens fagområdet og aktuelle
tjenestemottakere på studentens arbeidsplass. Prosjektrapporten skal bære preg av selvstendige
vurderinger/refleksjoner. Studenten må knytte selvstendige refleksjoner til bruken av litteratur, forskning
og kildestoff i oppgaven.
4. Selvstendighet. Oppgaven/produktet skal bære preg av selvstendige vurderinger og refleksjoner. Ved
bedømming til »ikke bestått» vil det gjøres en helhetsvurdering der også faglig skjønn vil inngå.
Et eller flere av følgende momenter kan legges til grunn for å vurdere en oppgave til »ikke bestått»:
 oppgaven er påfallende lik oppgave(-r) skrevet av andre.
 oppgavens innhold svarer ikke til tema eller problemstilling
 mangelfull faglig orientering
 manglende selvstendighet i bearbeidelsen av stoffet, f.eks. store deler av oppgaven består av
sitater uten at det blir knyttet selvstendige vurderinger / refleksjoner til sitatene
 mangelfull drøfting/refleksjon
 mangelfull bruk av litteratur
 mangelfull forskriftsmessig form, dvs. formelle krav ved hjemmeeksamen er ikke fulgt
 manglende kildehenvisninger
Praksis: På egen arbeidsplass
Studieprogresjonskrav: Obligatoriske arbeidskrav og tilstedeværelse må være bestått før deltakelse i
eksamen
Pensum og anbefalt litteratur:
Obligatorisk pensum er på ca 1000 sider. Pensum er sammensatt av relevant litteratur/bøker og
artikkelsamlinger i kompendium.
Pensum:
Anderson, T. & Davis, C.( 2011) Evidence-Based Practice with Families of Chronically ill Children: A
critical Literature Review. Journal of Evidence-Based Social Work. 8: 416-425 I kompendium
Ayub, S. og Hopen,L.(2008) Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring. Erfaringer – SamarbeidMuligheter – Eksempler Nasjonalt kompetansesenter for mestring www.mestring.no (last ned)
Brataas (2011). Sykepleiepedagogisk praksis. Kap 14 10s
Brunvatne, R. (2006) Flyktinger og asylsøkere i helsetjenesten. Kap. 12 s. 202-219 I kompendium
Chiriac, E.H. og Hempel, A. (red) (2008) Handbok för grupparbete – att skapa fungerande grupparbeten
i undervisning Lund: Studentlitteratur s.9 – s.137 Bok
Christiansen, B. (red) (2013) Helseveiledning. Kap. 3, 4, 5 og 9 Bok
Dahle, R. (2009) Anerkjennelse, profesjonalisering og kjønn. I Christensen, K. & Syltevik, LJ (red)
Kvinners arbeid. UNIPUB s. 179-196 I kompendium
Espnes, G.A. & Smedslund, G. (2009) Helsepsykologi Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 7 s 169-189
Bok
Fagerland, T.(2005) Å tenke skriftlig over fortellinger i praksis. Nordisk Tidsskrift for helseforskning 1
(1): 3-13 I kompendium
Graugaard,C., Møhl, B. & Hertoft, P. red (2006) Krop, sygdom & seksualitet s. 9 – 56 I kompendium
Handal, G og Lauvås, P (2014). Veiledning og praktisk yrkesteori. Cappelen Damm 340s
Hjelde, K. H. og Fangen, K (2006) Oppfølging, respekt og empowerment. Norsk tidsskrift for
migrasjonsforskning: 7(2) 79-99 I kompendium
Kale, E. & Syed, H.R. (2010) Language barriers and the use of interpreters in the public health services.
A questionare-based survey. Patient Education and Counseling 81(2) 187-191 I kompendium
Karlsen, Inga (2015). Min oppvekst som same.
http://www.mentalhelse.no/psykobloggen/alle-blogginnlegg/min-oppvekst-som-same
Magelsessen, R.(2008) Kultursensitivitet. Om å finne likheten i forskjellene. Oslo: Akribe Kap 3 s. 37-53
I kompendium

11

NO EN

Hverdagsrehabilitering
Hverdagsrehabilitering er en strategi og arbeidsform for å møte nye
helseutfordringer i samsvar med Samhandlingsreformen og nytt lovverk i
helsetjenestene. Formålet er at innbyggere med funksjonsbegrensninger opplever
aktiv deltakelse, mestrer hverdagen, lever et mest mulig selvstendig liv og bor
hjemme så lenge som mulig. Hverdagsrehabilitering er et tverrfaglig studium med
fokus på både breddekompetanse og fagspesifikk fordypning gjennom
prosjektoppgaven.

HVERDAGSREHABILITERING
Studiepoeng

30,0

Type studium

Kortere studier/kurs

Startsemester
Språk

Fakultet

Profesjonshøgskole
n

Høst 2016

Studiested

Nettbasert

Norsk

Søknadsfrist

TRUDE ANITA
HARTVIKSEN
Studieprogramansvarlig
Stipendiat
Tlf: +47 75 51 79 72
E-post:
trude.a.hartviksen@nord.no
LARS RØED HANSEN
Studieveileder
Rådgiver
Tlf: +47 75 51 75 54
E-post:
lars.r.hansen@nord.no

YRKESMULIGHETER
Studiet er tverrfaglig, og gir kompetanse for arbeid i helse- og omsorgstjenesten med oppdatert kunnskap sett i forhold til nye føringer og
lovverk.
VIDERE UTDANNING
Studiet er godkjent med 30 studiepoeng og kan inngå som en del av en universitets- eller høgskolegrad.
Studiet kan inngå med 30 studiepoeng i master i klinisk sykepleie ved Nord universitet .
OPPTAKSKRAV
Fullført og bestått 3-årig helsefaglig høgskole- eller universitetsutdanning innen helse- og sosialfag på bachelornivå. Det er et opptakskrav at
søkere er tilknyttet en arbeidsplass hvor de har anledning til å arbeide med tverrfa...glig samarbeid, samhandling og forløpstenkning i
studieperioden. Det er et ønske at flere fra samme arbeidsplass deltar for å sikre at ny kunnskap blir tilført fagmiljøene, samt at dette er en
studiemessig fordel for studentene. Hvordan kandidatene kan tilføre kunnskap til egen arbeidsplass blir tema underveis i studieperioden.
Studenter som søker fra samme eller samarbeidende fagmiljøer og som kan samarbeide om utviklingsprosjekt, vil ha prioritet ved opptak.
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Programoversikt
1. STUDIEÅR

OVERSIKT

Høst 2016

Obligatoriske emner
30 Studiepoeng

Hverdagsrehabilitering og systematisk kvalitetsforbedring
HVR300H

15 SP

Vår 2017
Hverdagsrehabilitering som kvalitetsforbedring
HVR301H
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15 SP

Studieplan
HVERDAGSREHABILITERING
Hverdagsrehabilitering er en strategi for å møte nye helseutfordringene i samsvar med Samhandlingsreformen og nytt lovverk. Formålet er at
innbyggere med nye funksjonsbegrensninger opplever aktiv deltakelse, mestrer hverdagen, lever et mest mulig selvstendig liv og bor hjemme så
lenge som mulig. Hverdagsrehabilitering er et tverrfaglig studium med fokus på både breddekompetanse og fagspesifikk fordypning gjennom
prosjektoppgaven.

OPPTAKSKRAV
Fullført og bestått 3-årig helsefaglig høgskole- eller universitetsutdanning innen helse- og sosialfag på bachelornivå. Det er et opptakskrav at
søkere er tilknyttet en arbeidsplass hvor de har anledning til å arbeide med tverrfaglig samarbeid, samhandling og forløpstenkning i studieperioden.
Det er et ønske at flere fra samme arbeidsplass deltar for å sikre at ny kunnskap blir tilført fagmiljøene, samt at dette er en studiemessig fordel for
studentene. Hvordan kandidatene kan tilføre kunnskap til egen arbeidsplass blir tema underveis i studieperioden. Studenter som søker fra samme
eller samarbeidende fagmiljøer og som kan samarbeide om utviklingsprosjekt, vil ha prioritet ved opptak.

BESKRIVELSE AV STUDIET
Undervisningen foregår via nettbaserte samhandlingsverktøy, og baserer seg i hovedsak på problembaserte læringsmetoder (PBL). All
kommunikasjon mellom student og lærer, samt mellom kandidatene, skjer via nettbaserte samhandlingsverktøy. Studentene vil samarbeide i
grupper på samme måte. Ved Nord universitet er det primære digitale verktøyet for samhandling mellom lærere og studenter den digitale
læringsplattformen Fronter. Undervisningen organiseres med obligatorisk klasseromsundervisning med verktøyet Adobe Connect via egen PC.
Forelesningene blir også tatt opp og lagt ut i Fronter. I tillegg til undervisning og veiledning i grupper må studentene påregne egeninnsats i form av
egenstudium. Studieprogrammet er klinisk rettet med egen arbeidsplass som praksisarena.

LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap:
Kandidaten skal ha
avansert kunnskap om rehabilitering og hverdagsrehabilitering, målrettet planarbeid, brukermedvirkning, tverrprofesjonelt samarbeid,
samhandling og forløpstenkning, systematisk kontinuerlig kvalitetsforbedring.
kunnskap om fag- og utviklingsarbeid i praksisnære situasjoner
spesialisert kunnskap om prosjektledelse
Ferdigheter:
Kandidaten skal kunne
anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- utviklingsarbeid i forhold til praktiske problemstillinger og praktisk samhandling
med tjenestemottakere, pårørende, samt andre yrkesgrupper og tjenester
kartlegge og utrede sentrale problemstillinger innen hverdagsrehabilitering på individ- og organisasjonsnivå og gjennomføre et avgrenset
utviklingsprosjekt
stimulere til tverrfaglig samhandling og koordinering av helsefremmende tjenester og sykdomsforebyggende arbeid til den enkelte
tjenestemottaker og grupper av tjenestemottakere
implementere kunnskap gjennom å veilede og/eller undervise kolleger og annet helsepersonell innen sitt fagområde
Generell kompetanse:
Kandidaten skal kunne
ta i bruk arbeidsformer som avspeiler selvstendighet, evne til vitenskapelig tenkemåte og evne til etisk og faglig refleksjon
vurdere nye perspektiver innenfor samhandling og brukermedvirkning, og ved dette bidra til nytenking og kontinuerlig kvalitetsforbedring av
tjenesten.

EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
Vurderingsformene omfatter fem obligatoriske arbeid, samt obligatorisk deltakelse i veiledning og nettbasert undervisning. Obligatorisk arbeid må
være godkjent før deltakelse i eksamen som avslutter hvert semester. Eksamen er hjemmeoppgaver skrevet i gruppe eller individuelt.

EKSAMENSBESTEMMELSER, VURDERING OG KARAKTERFASTSETTING
Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke
bestått eller godkjent/ikke godkjent.Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
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AKTUELLE FORSKRIFTER OG SENTRALE BESTEMMELSER
Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer

KOSTNADER
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

AVSLUTTENDE EKSAMEN
Avsluttende eksamen på studieprogrammet er en prosjektoppgave.
Studentene begynner med prosjektoppgaven som eksamensoppgave i 1. semester. Avsluttende eksamen er et skriftlig arbeid på 8000 - 12000 ord
som innleveres til Nord universitet i juni 2017. Prosjektoppgaven gis karakter i henhold til gjeldende karakterskala (A-F) og vurderes av intern og
ekstern sensor.

UTENLANDSOPPHOLD
Ikke aktuelt.

REALKOMPETANSE
Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler.

PROGRAMEVALUERING
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.
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Emnebeskrivelser (2)
Hverdagsrehabilitering og systematisk
kvalitetsforbedring HVR300H
Ny velferdsmodell: Velferdsstatens utvikling Samhandlingsreformen
Organisasjonsteori Kunnskapsbasert praksis, en lærende organisasjon
Hverdagsrehabilitering: ICF Kartleggingsredskaper/ -metoder Rehabilitering,
forebygging og helsefremming Målrettet planarbeid Veiledning og kommunikasjon
Brukermedvirkning Tverrprofesjonelt samarbeid Kvalitetsforbedring:
Forberedelsesfasen Å erkjenne behovet for forbedring Klargjøre
kunnskapsgrunnlaget/kunnskapsbasert praksis Forankre og organisere
forbedringsarbeidet Planleggingsfasen Kartlegging av nåværende praksis Sette
mål hva ønsker vi å oppnå? Utvikle måleverktøy - når er en endring en forbedring?
Planlegge forbedret praksis og finne forbedringstiltak Utførelsesfasen Kontrollere
Måle og analysere data i forhold til mål Standardisere og følge opp Standardisere
ny praksis Sikre videreføring Veien videre
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

H V E R D A G S R E H A B I L I T E R I N G O G S Y S T E M A T I S K K V A L I T E T S F O R B E D R I N G HVR300H
Studiepoeng

15,0

Nivå
Type emne
Undervisningsseme
ster

1. studieår

Mastergrad

Hvilket år i
studieprogrammet

Obligatorisk

Studiested

Nettbasert

Høst 2016

Ansvarlig fakultet

Profesjonshøgskole
n

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist
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TRUDE ANITA
HARTVIKSEN
Emneansvarlig
Stipendiat
Tlf: +47 75 51 79 72
E-post:
trude.a.hartviksen@nord.no

LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Studenten skal etter å ha fullført emnet ha kunnskap om
retningslinjer og føringer i ny velferdsmodell
rehabilitering, forebygging og helsefremming på individ og systemnivå
kritisk kunne vurdere hva som ligger i begrepet kunnskapsbasert praksis
trinnene i kunnskapsbasert praksis
trinnene i systematisk kontinuerlig forbedringsarbeid
faglige problemstillinger med utgangspunkt i hverdagsrehabilitering
Ferdigheter
Studenten skal etter å ha fullført emnet kunnearbeide systematisk og kunnskapsbasert
kartlegge/utrede behov for hverdagsrehabilitering
være en aktiv deltaker i tverrfaglig samarbeid
analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse
Studenten skal etter å ha fullført emnet kunne
etikk
evaluere egen praksis
anvende sine fagkunnskaper i lys av forbedringskunnskap for å sikre optimal ressursbruk og gode tjenester

FORKUNNSKAPSKRAV
Fullført og bestått 3-årig helsefaglig høgskole- eller universitetsutdanning innen helse- og sosialfag på bachelornivå. Det er et opptakskrav at
søkere er tilknyttet en arbeidsplass hvor de har anledning til å arbeide med tverrfaglig samarbeid, samhandling og forløpstenkning i studieperioden.
Det er et ønske at flere fra samme arbeidsplass deltar for å sikre at ny kunnskap blir tilført fagmiljøene. Hvordan Kandidatene kan tilføre kunnskap
til egen arbeidsplass blir tema underveis i studieperioden. Studenter som søker fra samme eller samarbeidende fagmiljøer og som kan
samarbeide om utviklingsprosjekt, vil ha prioritet ved opptak.

ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Ingen
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PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR
Obligatorisk pensum er på ca 1000 sider, inkludert 200 sider er selvvalgt pensum knyttet til arbeidskrav og eksamen, som relateres til eget
fagområde..
Pensum er kunnskapsbasert litteratur bestående av relevante lærebøker (mastergradsnivå) og artikler.

Andersen BL, Kirk L (2009): Flyt fokus fra kompensation til træning. Evaluering av prosjekt "Træning til selvhjælp" Campus Holstebro, VIA
University College 72 s
Aronson, Daniel (1996): Overview of systems thinking. http://www.thinking.net/Systems_Thinking/OverviewSTarticle.pdf 3s
Norges ergoterapeutforbund (2012): Hverdagsrehabilitering i Norge 2012, Hverdagsmestring og
hverdagsrehabilitering.http://www.ergoterapeutene.org/Ergoterapeutene/vi-mener/Paavirkningsarbeid/Hverdagsrehabilitering (40s)
Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan (2013): Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 3, 4, 5, 6 og 8. 174s
Kjeken I, Sand-Svartrud AL (2012): The Canadian Occupational Performance measure brukt i Rehabilitering. Ergoterapeuten nr 1,
2012 http://www.ergoterapeuten.no/Fagbladet-Ergoterapeuten/Om-Ergoterapeuten/Innholdsfortegnelse/Ergoterapeuten-01-2012(8s)
Konsmo T., de Vibe M., Bakke T., Udness E., Eggesvik S., Norheim, G., Brudvik, M, Vege, A., Kunnskapssenteret (2015): En beskrivelse av
utviklingen av modell for kvalitetsforbedring, og hvordan den kan brukes i praktisk
forbedringsarbeid. http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/En beskrivelse av utviklingen av modell for kvalitetsforbedring, og hvordan
den kan brukes i praktisk forbedringsarbeid.17453.cms(40s)
Lauvås, Kirsti og Lauvås, Per (2006): Tverrfaglig samarbeid- perspektiv og strategi. Oslo: Universitetsforlaget Del 1 og 2. 156s
Nortvedt, Monica W. mfl (2012): Jobb kunnskapsbasert! En arbeidsbok. Kap 1-4, 145s. Oslo: Akribe
Plsek, Paul (2001): Redesigning health care with insights from the science of complex adaptive systems i Institute of medicine (2001): Crossing
the quality chasm: A new health system for the 21 century. Washington: The national academies press
http://www.nap.edu/read/10027/chapter/13 14s
Stamsø, Mary Ann (2009): Velferdsstaten i endring - Norsk sosialpolitikk ved slutten av et nytt århundre. Oslo: Gyldendal Akademisk Kap1, 5 og
8. 85s
Tuntland, Hanne og Ness, Nils Erik (2014): Hverdagsrehabilitering. Gyldendal Akademisk. 205s
Tuntland, Hanne (2014) En innføring i ADL. Teori og intervensjon. Kap 1, 2, 4, 5 og 10. (113s) Høyskoleforlaget
Tuntland, H., Aaslund, M.K., Espehaug, B., Førland, O., og Kjeken, I. (2015). Reablement in community-dwelling older adults: a randomised
controlled trial. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26537789 (10s)

Støttetekst (gjelder også emne HVR301H):
Bjørndal, A.: Flottorp S. & Klovning A. (2007): Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag, 2. utg. Oslo, Gyldendal akademisk
Fürst og Høverstad (2014). Fra passiv mottaker til aktiv deltaker. Hverdagsrehabilitering i norske kommuner. KS FoU-prosjekt nr. 134027
Sluttrapport 15.06.2014
Hverdagsrehabilitering - Trening og tilrettelegging der det trengs og pleie der en må! http://www.netf.no/Ergoterapeutene/vimener/Paavirkningsarbeid/Hverdagsrehabilitering
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten: Nettkurset i kunnskapsbasert praksis (KBP). http://kunnskapsbasertpraksis.no/
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten: Kvalitetsforbedring. http://www.kunnskapssenteret.no/Temaer/Kvalitetsforbedring.834.cms?
tema=1
Rambøll (2012) Undersøkelse om rehabilitering i kommunene ¿ erfaringer med tilbud gitt i pasientens hjem/vante miljø, Oppdragsrapport for
Helsedirektoratet, rapport IS-0365

UNDERVISNINGSFORM
Nettbasert

LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Nettforelesninger, seminar og gruppearbeid. Classfronter brukes som læringsplattform. PBL brukes som undervisningsmetode. Praksis på egen
arbeidsplass. Refleksjon via blogg.

VURDERINGSORDNING
Oppgave - prosjektoppgave (første gang 2015 høst).
Obligatorisk deltakelse - minimum 80% oppmøte, teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 høst).
Obligatorisk arbeid - prosjektbeskrivelse, teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 høst).

EMNEEVALUERING
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem
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Hverdagsrehabilitering /
prosjektoppgave HVR301H
- Hverdagsrehabilitering i praksis - Kvalitative og kvantitative metoder relatert til
forbedringsprosjekt
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

H V E R D A G S R E H A B I L I T E R I N G / P R O S J E K T O P P G A V E HVR301H
Studiepoeng

15,0

Nivå
Type emne
Undervisningsseme
ster

1. studieår

Mastergrad

Hvilket år i
studieprogrammet

Obligatorisk

Studiested

Nettbasert

Vår 2017

Ansvarlig fakultet

Profesjonshøgskole
n

Undervisningsspråk
Søknadsfrist

TRUDE ANITA
HARTVIKSEN
Emneansvarlig
Stipendiat
Tlf: +47 75 51 79 72
E-post:
trude.a.hartviksen@nord.no

LÆRINGSUTBYTTE
Kunnskap
Studenten skal ha
Inngående fagspesifikk kunnskap om hverdagsrehabilitering
Inngående kunnskap om forbedringskunnskap som et komplement til fagspesifikk kunnskap
Avansert kunnskap om endringsprosesser og hvordan mennesker reagerer på disse
Ferdigheter
Studenten skal kunne
være delaktig ved iverksetting av nødvendige endringer på egen arbeidsplass knyttet til hverdagsrehabilitering
anvende kunnskapsbasert praksis i drøfting av et problemområde på egen arbeidsplass som skal forbedres
lede et avgrenset forbedringsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
presentere konklusjoner basert på et empirisk materiale og faglige vurderinger
bygge opp og strukturere en større skriftlig tekst med bakgrunn i logiske argumenter
Generell kompetanse
Studenten skal kunne
Etikk
Etterspørre, utøve og utvikle tjenester av god kvalitet i egen organisasjon
Integrere fag- og forbedringskunnskap i egen organisasjon
Stimulere og legge til rette for fagutviklende arbeid på egen arbeidsplass

FORKUNNSKAPSKRAV
Fullført og bestått 3-årig helsefaglig høgskole- eller universitetsutdanning innen helse- og sosialfag på bachelornivå. Det er et opptakskrav at
søkere er tilknyttet en arbeidsplass hvor de har anledning til å arbeide med tverrfaglig samarbeid, samhandling og forløpstenkning i studieperioden.
Det er et ønske at flere fra samme arbeidsplass deltar for å sikre at ny kunnskap blir tilført fagmiljøene. Hvordan kandidatene kan tilføre kunnskap til
egen arbeidsplass blir tema underveis i studieperioden. Studenter som søker fra samme eller samarbeidende fagmiljøer og som kan samarbeide
om utviklingsprosjekt, vil ha prioritet ved opptak.

Studenten må også ha bestått HV301H eller tilsvarende.
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ANBEFALTE FORKUNNSKAPER
Ingen

PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR
Obligatorisk pensum er på ca 1000 sider, inkludert 200 sider selvvalgt pensum knyttet til arbeidskrav og eksamen, som
relateres til eget fagområde.
Pensum er kunnskapsbasert litteratur bestående av relevante lærebøker (mastergradsnivå) og artikler.
Bakke T og Konsmo T (2008): Hvordan tenke annerledes om det alle ser. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester.
http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/slik-kommer-du-i-gang/verkt%C3%B8y/_attachment/190923?
_ts=14960ce922d&download=true (24s)
Bjørk, I.T. & Solhaug, M. (2008). Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie. Oslo: Akribe kap 1-8 (160 s)
Fossum, Bjørn (red) (2013): Kommunikation. Samtal och bemøtande i vården. Studentlitteratur. 472s
Hartviksen, Trude (red) (2014). Opplæring i hverdagsrehabilitering. Ideer og erfaringer.
http://hverdagsrehabilitering.no/sites/hverdagsrehab/files/Oppl%C3%A6ring%20i%20hverdagsrehabilitering%20rapport%20fra%20workshop.pdf
30s
Ivarsson, Barbro Holm (2011): MI Motiverende intervju. Praktisk håndbok for helse- og omsorgssektoren. Stockholm: Gothia Forlag (50s)
Kjellberg PK (2011): Fra pleje og omsorg til rehabilitering. Erfaringer fra Fredericia. Kommune Rapport fra Dansk Sundhedsinstitut 42s
Kjellberg PK, Ibsen R, Kjellberg J (2011): Fra pleje og omsorg til rehabilitering. Viden og anbefalinger. Notat/Prosjekt 3333. September, Dansk
Sundhedsinstitut. Anbefalinger fra Kommunernes Landsforening (KL), Fag og Arbejde (FOA), Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen,
Dansk Sundhedsinstitut, Fredericia Kommune 14s
Kjellberg PK, Kjellberg J, Ibsen R, Chistensen TL (2012): Hverdagsrehabilitering i praksis. Ergoterapeuten nr 1, 2012 5s
Kusserow S, Sirviö AV (2008): Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt. Redovisning av ett prosjketarbete i
Eskilstuna kommun. FoU i Sörmland,(28 s)
Nyen, B (2009) Forbedringsarbeid og Statistisk Prosesskontroll (SPC), versjon 2. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Seksjon for
kvalitetsutvikling - GRUK. http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/forbedringsarbeid-og-statistisk-prosesskontroll-spc (35 s)

Støttetekster - jf litteraturlisten for HV301H
Bjørndal, A.: Flottorp S. & Klovning A. (2007): Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag, 2. utg. Oslo, Gyldendal akademisk
Fürst og Høverstad (2014). Fra passiv mottaker til aktiv deltaker. Hverdagsrehabilitering i norske kommuner. KS FoU-prosjekt nr. 134027
Sluttrapport 15.06.2014
Hverdagsrehabilitering - Trening og tilrettelegging der det trengs og pleie der en må!
http://www.netf.no/Ergoterapeutene/vi-mener/Paavirkningsarbeid/Hverdagsrehabilitering
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten: Nettkurset i kunnskapsbasert praksis (KBP). http://kunnskapsbasertpraksis.no
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten: Kvalitetsforbedring. http://www.kunnskapssenteret.no/kvalitet-ogpasientsikkerhet/kvalitetsforbedring
Rambøll (2012) Undersøkelse om rehabilitering i kommunene - erfaringer med tilbud gitt i pasientens hjem/vante miljø, Oppdragsrapport for
Helsedirektoratet, rapport IS-0365

UNDERVISNINGSFORM
Nettbasert

LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER
Nettforelesninger, seminar og gruppearbeid. Fronter brukes som læringsplattform. PBL brukes som undervisningsmetode. Praksis på eget
arbeidssted. Refleksjon via blogg.

VURDERINGSORDNING
Oppgave - prosjektoppgave (første gang 2016 vår).
Obligatorisk deltakelse - minimum 80% oppmøte, teller 0/100 av karakteren (første gang 2016 vår).
Obligatorisk arbeid - presentasjon og skriftlig arbeid, teller 0/100 av karakteren (første gang 2016 vår).
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PRAKSIS
Praksis på egen arbeidsplass.

EMNEEVALUERING
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Vitenskapsfilosofi, -teori og -metode, 15 stp

Emnetype
(E-TYPE)
Studiested

Obligatorisk

Skriveveiledning

Bodø

Emneansvarlig
Eva Robertson
Undervisningsspråk
Norsk eller annet skandinavisk språk, noe litteratur på engelsk

Undervisningssemester

Høst 2018, Tredje semesteret

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

Nei

Emneevaluering
(E-EVALU)

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

Emnebeskrivelse
Felt

1

Semester avgift og pensumlitteratur.

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

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

Emnet skal gi kandidatene innsikt i vitenskapsfilosofisk,
etisk og teoretisk grunnlag og metoder innenfor
tverrfaglig og tverrsektoriell forskning innenfor
folkehelsearbeid. Emnet skal gi grunnlag for at studentene
utvikler evne til å planlegge et metodisk og
vitenskapsteoretisk forsvarlig forskningsprosjekt
(masteroppgaven). Emnet gir innsikt i ulike
forskningsmetoder for å skape kunnskap om
folkehelsearbeid med vekt på både kvalitative og
kvantitative forskningsdesign. Emnet gir også innsikt i
innhold i og skriving av forskningsrapporter og/eller
utredninger

Beskriv emnet i 3-4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.

Læringsutbytte
(E-LÆR)

Kandidaten skal etter fullført kvalifikasjon ha følgende:
Kunnskap
 har inngående kunnskap om vitenskaps filosofisk
og teoretisk forankring innenfor folkehelsearbeid
 har avansert kunnskap om og innsikt i
vitenskapelige metoder samt

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

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
forskningsprosessen som valg av tema, utforming
av problemstilling, forskningsdesign, innsamling
av empiri og analyse, og ferdigstilling av rapport


har inngående kunnskap om problemformulering
og hvordan gjennomføre og analysere empirisk
materiale

Ferdigheter:


kan bruke og kritisk reflektere over
systematikken i forskningsdesign, metode og
vitenskapsteoretisk tilnærming



kan analysere og kritisk vurdere forskjellige
undersøkelsers pålitelighet (reliabilitet) og
troverdighet (validitet) innenfor kvalitative og
kvantitative (spesielt epidemiologiske) metoder



kan analysere og problematisere etiske spørsmål
og dilemma i folkehelse- og helsefremmende
arbeid

Generell kompetanse:
 kan aanalysere og bruke kunnskaper og
ferdigheter til å identifisere og håndtere
sentrale problemstillinger og utfordringer
innenfor folkehelsearbeid

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

2



kan formidle faglig refleksjon og metodologisk og
etiske begrunnelse ved valg av design relevant
innenfor folkehelsearbeid



kan analysere og kritisk evaluere
forskningsresultater, etiske spørsmål og
dilemma, samt reflektere over
forskningsprosessen i planlegging og
gjennomføre forsknings- og
fagutviklingsprosjekter

Bestått Fordypning av Folkehelsearbeid (30stp, første
studieår).

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav

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

Undervisningsform
(E-UNDBESKR)

Ansikt-til-ansikt
Samlingsbasert
Praktiske analyse øvelser

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E-LOGUND)

Emnet bygger på pedagogiske ideer, som bidrar til å utvikle
studentenes kunnskap som fremmer selvstendig
dømmekraft, innovative evne og initiativ. For å nå målene
inngår ordinære forelesninger, seminarer, arbeid på nett,
gruppeøvinger, ulike dialog former, veiledning, oppgaver
og hjemmeeksamen
En fleksibel læringsform understøttes av det
læringsadministrative systemet Fronter. Det er utviklet et
felles digitalt rom for alle studenter i Fronter.
For å kunne gå opp til avsluttende eksamen, må
studentene ha bestått mappe (MA). Vurderingskriterier
formidles sammen med mappen.

Pensum og anbefalt
litteratur
(E-PENS)

Pensum:
Abram D. Sansenes magi, Å se mer enn du ser. Persepsjon
og språk i en mer-enn-menneskelig verden. Flux Forlag
2005.
Argyris, C. & D. Schön (1974), «Theories of Action» i
Argyris, C. & D. Schön Theory in Practice: Increasing
professional effectiveness. London. Jossey-Bass
Publishers.
Arendt, Hannah (2013), “Arbeid, virke, handling” i Essayet
red. A. Melberg. Oslo. Universitetsforlaget.
Aristoteles (1999), Den nikomakiske etikk, bok 2. Oslo.
Bokklubben dagens bøker.

3

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Bourdieu, P. (2007), «Strukturer, habitus, praksiser» i Den
praktiske sans. København. Hans Reitzels forlag.
Bourgeault I, Dingwall R, and de Vries R(ed). The Sage
Handbook of Qualitative Methods in Health Research
2010
Dewey, J. (2005), «Having an Experience» i Art as
Experience. New York. Perigree.
Gadamer, H.-G. (1993), «Det hermeneutiske problems
universalitet» i Forståelsens filosofi. Oslo. Cappelen.
Gerstman Burt B. Epidemiology kept simple: an
introduction to traditional and modern epidemiology. 3rd
edition Chichester: John Wiley and Sons Ltd. 2013.
461sider. Kap…
Goodson P. Theory in Health Promotion Research and
Practice. Thinking Outside the Box. Jones and Barlett
Publishers 2010.
Green J, Tones K, Cross R& Woodall J. Health Promotion,
planning and strategies. Third Edition Sage 2015
Magnus P, Bakketeig LS. ”Epidemiologi”. 4. utgave,
Gyldendal, 2012. Kap. 1-3. 27 sider
Max-Neef M. “Foundations of Transdisciplinarity”
Ecological Economics 53 (2005) 5-16
McGuirk, J. & J. Methi (2014) «Praktisk kunnskap som fagog forskningsfelt» i McGuirk, J. & J. Methi red. Praktisk
kunnskap som profesjonsforskning. Trondheim.
Akademika forlag.
Polanyi, M. (2000), «Taus kunnskap» i Den Tause
dimensjon. Oslo. Spartacus forlag.
Ringdal, K. Enhet og mangfold samfunnsvitenskapelig
forskning og kvantitativ metode (3. utg. utg.). Bergen:
Fagbokforl. (2013).
Tønseth H. Kommunale helseforskjeller – de finnes, men
kan de måles? Statistisk sentralbyrå, Notat 2003/67. 15
sider.
http://www.ssb.no/emner/03/notat_200367/notat_2003
67.pdf

4

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

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

Vurderingsordninger

5

Ikke aktuelt

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Obligatorisk deltakelse (OD,vurderes godkjent/ikke godkjent Skriv vurderingsform
mappe (MA) vurderes bestått/ikke bestått.
(med formelt navn) og
Hjemmeeksamen (HJ) teller 100 % og vurderes A-F.
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.

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

Epidemiologi og biostatistikk 7,5 stp

Emnetype
(E-TYPE)
Studiested

Obligatorisk

Emneansvarlig

Ottar Bjerkeset

Undervisningsspråk

Norsk eller skandinavisk språk, noe litteratur på engelsk

Undervisningssemester

Femte semester

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

Emneevaluering
(E-EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt

1

Skriveveiledning

Bodø

Levanger

Nei
Semesteravgift og pensumlitteratur.

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

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

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

Emnet dekker grunnleggende prinsipper og metoder
innenfor epidemiologi og biostatistikk som er sentrale i
folkehelsestudier; forskningsdesign, innsamling av data,
bruk av registerdata, statistiske modeller og analyser,
tolkning av resultater og opplæring i SPSS samt
innføring i Geografisk informasjonssystem (GIS).

Læringsutbytte
(E-LÆR)

Kandidaten skal etter fullført kvalifikasjon skal ha
følgende
Kunnskap:

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



har inngående kunnskap om epidemiologisk
studiedesign og metoder



har avansert kunnskap om register- og
databaseinformasjon samt anvende de mest

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
grunnleggende statistiske metoder brukt i
epidemiologien


kan analysere, kritisk vurdere og diskutere
epidemiologiske undersøkelser sin relevans
for folkehelsearbeid



kan kjenne grunnlagene for mer avanserte
epidemiologiske metoder samt GIS

Ferdigheter
 kan bruke grunnleggende epidemiologiske
metoder og analyser relevant for
folkehelsearbeid


kan analysere, bruke og kjenne til grunnlag
for begreper i statistikk, og kunne bruke
grunnleggende statiske analyser



kan analysere og problematisere etiske
problemstillinger og dilemmaer innenfor faget
epidemiologi

Generell kompetanse
 kan analysere og kritisk reflektere over sine r
kunnskaper og ferdighete i epidemiologi

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

2



kan formidle etiske dilemmaer innenfor
epidemiologi med etisk åpenhet, presisjon,
upartiskhet, konsistens og etterrettelighet



kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter
på egnede bruksområder for epidemiologi,
samt kjenne utviklingen, utfordringene og
begrensingene innenfor fagfeltet

Bestått Fordypning av Folkehelsearbeid (30stp, første
studieår) og Vitenskapsfilosofi, -teori og –metode (15
stp).

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,

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

Undervisningsform
(E-UNDBESKR)

Ansikt-til-ansikt
Samlingsbasert
Øvelser i gruppe

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E-LOGUND)

Emnet bygger på pedagogiske prinsipper som skal bidra
til å utvikle studentenes kunnskap og vurderingsevne,
samt stimulere innovative evne og initiativ. I dette
emnet inngår ordinære forelesninger, praktiske øvinger
både individuelt og i gruppe, og hjemmeeksamen.
En fleksibel læringsform understøttes av det
læringsadministrative systemet Fronter. Det er utviklet et
felles digitalt rom for alle studenter i Fronter.

For å kunne gå opp til eksamen, må studentene ha
bestått obligatorisk arbeid/Oppgave.
Vurderingskriterier formidles sammen med
obligatorisk arbeid (OA).

Pensum og anbefalt
litteratur
(E-PENS)

Pensum:
Goodson P. Theory in Health Promotion Research and
Practice. Thinking Outside the Box. Jones and Barlett
Publishers 2010.

Green J, Tones K, Cross R& Woodall J. Health Promotion,
planning and strategies. Third Edition Sage 2015
Magnus P, Bakketeig LS. ”Epidemiologi”. 4. utgave,
Gyldendal, 2012.
Ringdal, K. Enhet og mangfold samfunnsvitenskapelig

3

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
forskning og kvantitativ metode (3. utg. utg.). Bergen:
Fagbokforl. (2013).
Tønseth H. Kommunale helseforskjeller – de finnes, men
kan de måles? Statistisk sentralbyrå, Notat 2003/67. 15
sider.
http://www.ssb.no/emner/03/notat_200367/notat_200367.p
df

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

Vurderingsordninger

Ikke aktuelt

Obligatorisk deltakelse (OD), vurdere Godkjent/ikke
godkjent, Obligatorisk arbeid (OA), vurderes Bestått/ Ikke
bestått
Hjemmeeksamen (HJ) teller 100 % og vurderes A-F.

4

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

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

Masteroppgave i folkehelsearbeid, 45 stp

Emnetype
(E-TYPE)
Studiested

Obligatorisk

Skriveveiledning

Bodø

Emneansvarlig
Undervisningsspråk

Eva Robertson
Norsk eller skandinavisk språk, noe litteratur på engelsk

Undervisningssemester

Sjette til åttende semester

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

Nei

Emneevaluering
(E-EVALU)

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

Emnebeskrivelse
Felt

Semester avgift og pensumlitteratur.

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

Studentenes masterprosjektet (oppgave) utvikles og

Læringsutbytte
(E-LÆR)

Kandidaten skal etter fullført kvalifikasjon skal ha
følgende
Kunnskap:

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

arbeides med gjennom hele masterprogrammet enten
selvvalgt problemfelt eller ved å delta i lokale eller
regionale prosjekter. Masteroppgaven vil inngå som et
selvstendig vitenskapelig arbeid innenfor studentens
valgte fordypningsområde. Studentene får tildelt veileder
på bakgrunn av problemstilling og metode.



1

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

har inngående kunnskap om eksisterende tverrog flerfaglige begreper, teoretiske perspektiver,
metoder og fortolkninger innenfor studenten sin
valgte fordypningsområde i folkehelsearbeid

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse


har inngående kunnskap om vitenskapsfilosofi og
teoretisk kunnskap for å begrunne valg av
metodologiske tilnærminger til (tverr) faglige
problemstillinger innenfor studenten sin valgte
fordypningsområde i folkehelsearbeid



kan analysere og anvende kunnskap til å stille
spørsmål som åpner for kreativitet, innovasjon
og helhetstenkning inn i utviklingsarbeider og
masteroppgaven

Ferdigheter:









kan gjennomføre med å bruke systematikken i
folkehelsearbeid til å planlegge og evaluere et
avgrenset forsknings- eller utviiklingsprosjekt
under veiledning
kan bruke sin kunnskap og ferdigheter til å gjøre
rede for vitenskapsfilosofisk- og teoretisk
forankring i masteroppgaven
kan analysere og forholde seg kritisk til ulike
informasjonskilder og vitenskapelig litteratur
kan forholde seg kritisk og identifisere og
problematisere ulike etiske spørsmål i
masteroppgaven

Generell kompetanse:

2



kan analysere og anvende sin kunnskap og
ferdigheter om forskningsprosessen og etiske
problemstillinger i planlegging og gjennomføring
i egenvalgt masterprosjekt



kan formidle omfattende selvstendig arbeid,
innenfor fagområdet og til allmenheten og delta i
faglige debatter fordypningsområde



kan kommunisere om og ha respekt for sentrale
vitenskapelige verdier som etisk refleksjon,
åpenhet, presisjon, upartiskhet, konsistens og
etterrettelighet

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse


Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

kan bidra med sine kunnskaper og ferdigheter til
å håndtere komplekse faglige spørsmål innenfor
sitt fordypningsområdet

Bestått Fordypning i Folkehelsearbeid med tverrfaglig
profil (30 stp), Vitenskapsfilosofi,-teori og –metode (15
stp), Epidemiologi og biostatistikk (7,5 stp), valgfritt
emne i fordypning i metode (7,5 stp), samt valgfritt
emne (15 stp).

Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

Undervisningsform
(E-UNDBESKR)

Ansikt-til-ansikt
Samlingsbasert
Veiledning individuell og gruppe

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E-LOGUND)

Det arrangeres veiledning (individuell/ gruppeveiledning)
og obligatoriske skriveseminarer for studentene. Her
legger studentene fram sine prosjekter til kritisk drøfting
sammen med veileder og medstudenter. Studentene skal
være opponenter for hverandre i seminarene.
En fleksibel læringsform understøttes av det
læringsadministrative systemet Fronter. Det er utviklet et
felles digitalt rom for alle studenter i Fronter.

Masteroppgaven skal utgjøre et selvstendig
vitenskapelig arbeid og bestå av en oppgave med et
sammendrag der det redegjøres for forskningsprosessen,
teori, resultater og diskusjon avhengig av oppgavens
tilnærming.
Masteroppgaven kan være en monografi (omfang 30000
ord) eller en vitenskapelig artikkel som er klar til å leveres
til fagfellevurdering i et relevant norsk, eller

3

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

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
engelskspråklig tidsskrift (foruten artikkelen skal
omfanget av kappen være 9000 ord).

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

Vurderingsordninger

4

Pensum: selvvalgt til masteroppgaven minst 1000 sider

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Ikke aktuelt

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

Obligatorisk deltakelse
(OD), vurderes godkjent/
ikke godkjent Oppgave
med muntlig (OM).
Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra
bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke
bestått.

Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet
1

2

3

4

Ansatte som
bidrar faglig

Stillings-betegnelse

Ansettelsesforhold

Hovedstilling Andel stilling i Emneansvar
Master i
i andre
(50% eller
folkehelsearbei studier
mer)
d

Undervisnings-/veiledningsområde i
studiet- gjerne emnenavn

Fast

100 %

100 %

0

Har emneansvar i Fordypning i
folkehelsearbeid med tverrfaglig profil,
Vitenskapsfilosofi, -teori og metode og
Masteroppgave i folkehelsearbeid.

Fast

100 %

10%

50 % HMS

Fordypning i Folkehelsearbeid med
tverrfaglig profil.

/fast, ekstern,
timelærer)

Eva Robertson

Førsteamanuensis

5

6

Nord universitet, Bodø
FSH
Per Christian
Borgen

Førsteamanuensis
Nord universitet, Bodø

Masteroppgave i Folkehelsearbeid veiledning

FSH
Dagmar Dahl

7

Førsteamanuensis

Fast

100 %

5%

95 %

Fordypning i Folkehelsearbeid med
tverrfaglig profil.

Nord universitet, Bodø
FLU

Masteroppgave i Folkehelsearbeid veiledning

Marianne
Hedlund

Professor

Fast

100 %

10%

90%

Nord universitet, FSH,
Levanger

Fordypning i Folkehelsearbeid med
tverrfaglig profil.
Vitenskapsfilosofi,-teori og metode.
Masteroppgave i folkehelsearbeid veiledning

Per Kristian
Roghell

Førstelektor

Fast

100 %

75%

25 % i VPSH

Nord universitet, FSH
Helgeland

Fordypning i Folkehelsearbeid med
tverrfaglig profil.
Valgbart emne – Interkulturell
kommunikasjon
Masteroppgave i Folkehelsearbeid veiledning

Gøril Ursin

Universitetslektor

Fast

100 %

70%

Nord universitet, Bodø

30 % bachelor Fordypning i Folkehelsearbeid med
sykepleie
tverrfaglig profil.
Vitenskapsfilosofi,-teori og metode.

FSH
Masteroppgave i folkehelsearbeid veiledning
Lise Jaastad

Stipendiat
Nord universitet, Bodø
FSH

Fast

100 %

25%

75 %
stipendiat

Fordypning i Folkehelsearbeid med
tverrfaglig profil.
Masteroppgave i folkehelsearbeid veiledning

James McGuirck

Professor

Fast

100 %

10 %

90 %

Fordypning i Folkehelsearbeid med
tverrfaglig profil.

Nord universitet, Bodø
Vitenskapsfilosofi, -teori og metode
FLU

Vivi Storsletten

Stipendiat

Masteroppgave i folkehelsearbeid veiledning
Fast

100 %

5%

95%

Nord universitet, Bodø
Handelshøgskolen
Ove Jakobsen

Professor

Fordypning i Folkehelsearbeid med
tverrfaglig profil.
Vitenskapsfilosofi, -teori og metode

Fast

100 %

10%

90 %

Nord universitet, Bodø
Handelshøgskolen

Fordypning i Folkehelsearbeid med
tverrfaglig profil.
Valgfritt emne – Næringslivets/CSR
EK348E
Masteroppgave i folkehelsearbeid veiledning

Trude Karine
Olaug Gjernes

Professor

Fast

100 %

5%

95%

Fordypning i Folkehelsearbeid med
tverrfaglig profil.

Nord universitet, Bodø
Fakultet for
Samfunnsvitenskap

Valgfritt studie –
Samfunnsvitenskapelig analyse
SO313S
Masteroppgave i folkehelsearbeid veiledning

Bente Lunde

Førsteamanuensis

Fast

100 %

5%

95 %

Nord universitet, Bodø

Masteroppgave i folkehelsearbeid veiledning

Fakultet for
samfunnsvitenskap
Ottar Bjerkeset

Professor

Fast

100 %

15 %

85 %

Nord universitet,
Levanger

Førsteamanuensis
Nord universitet,
Levanger
Nasjonalt
kompetansesenter for
kultur og helse

Fordypning i Folkehelsearbeid med
tverrfaglig profil.
Emneansvarlig for Epidemiologi og
biostatistikk

FSH
Audun Mysjka

Fordypning i Folkehelsearbeid med
tverrfaglig profil.

Fast

40 %

5%

95%

Masteroppgave i folkehelsearbeid veiledning

Anders Dalene

Førstelektor

100 %

5%

95 %

Fordypning i Folkehelsearbeid med
tverrfaglig profil.

20%

5%

15%

Master i folkehelsearbeid - veiledning

Fast

100%

10 %

90 %

Valgfritt studie - Ernæring

Fast

100 %

50 %

50 %

Valgfritt studie – Gerontologi og
geriatri

Fast

Nord universitet,
Levanger
FLU

Nasjonalt
kompetansesenter for
kultur og helse

Gjermund
Wollan

Førsteamanuensis
Nord universitet
FSV

Nasjonalt
kompetansesenter for
kultur og helse

Jan Arne
Pettersen

Universitetslektor

Kjell Harald Røli

Universitetslektor

FLU

FSH

Trude Anita
Hartviksen

Universitetslektor

Are Severin
Ingulfsvann

Førsteamanuensis

SUM

100 %

25 %

25 %
Stipendiat
(Lofoten)

100 %

10 %

90 %

1860 %

455 %

1375 %

Valgfritt studie – Helsepedagogikk og
Hverdagsrehabilitering

Valgfritt studie – Økofilosofi EK349E

Kommentar: Det er umulig å sette inn % på hva disse arbeider med ellers. Alle er ansatt og har fulle arbeidsplaner. Ved evnt oppstart vil vi ansette flere og
gjøre interne endringer i arbeidsplanene

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/01914-33
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Arkivkode.

Møtedato
26.01.2017

NY BEHANDLING - GODKJENNING AV STUDIEPLAN OG TILHØRENDE
DOKUMENTASJON FOR BACHELOR I GEOGRAFI
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan og tilhørende
dokumentasjon for Bachelor i geografi under forutsetning av at punkt 1 og 2 innfris.
2. Konkrete avtaler om studentutveksling og internasjonalisering for studieprogrammet
må inngås innen 30. juni 2017.
3. Det må dokumenteres at manglende krav om førstestillingskompetanse innenfor de
sentrale deler av studiet innfris innen 31. desember 2017. Det anbefales at dette
enten gjøres ved omrokkeringer innenfor fagmiljøet eller ved planlagte tilsetninger.

Vedlegg:
Ny akkrediteringssøknad for Bachelor i geografi
Vedlegg 1: Studieplan norsk versjon
Vedlegg 2: Studieplan engelsk versjon
Vedlegg 3: Eventuell særskilt redegjørelse dersom nettstudium
Vedlegg 4: Studiets fagmiljø – oversikt (beskrivelse sammensetning, størrelse og
samlede kompetanse)
Vedlegg 5: Studiets fagmiljø – deltakelse i nasjonale og internasjonale samarbeid og
nettverk
Vedlegg 6: Studiets fagmiljø – forskning samt faglig og/eller utviklingsarbeid
(vitenskapelig publisering de siste 5 år)
Vedlegg 7: Studiets fagmiljø – CVer
Vedlegg 8: Saksbehandlers hjelpeark for vurdering akkreditering

Saksframstilling:
Bakgrunn:
Bachelor i Geografi ble etablert av styret for Nord universitet på møte den 26. oktober
2016 (sak 104/16) med slikt vedtak:

104/16 Etablering av nye studier ved Nord universitet
fra studieåret 2017-2018
Behandlet av

Møtedato

Saknr

1 Styret for Nord universitet

26.10.2016

104/16

Vedtak
1. Styret for Nord universitet godkjenner etablering av følgende nye studieprogrammer fra
studieåret 2017-2018: • Grunnskolelærerutdanning master 1-7 (300 studiepoeng, Fakultet
for lærerutdanning og kunst- og kulturfag)
• Grunnskolelærerutdanning master 5-10 (300 studiepoeng, Fakultet for lærerutdanning og
kunst- og kulturfag)
• Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (300 studiepoeng, Fakultet for lærerutdanning
og kunst- og kulturfag)
• Joint Master Degree in Public Sector Economy (120 studiepoeng, fellesgrad mellom
Handelshøgskolen ved Nord universitet og Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Ukraina)
• Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic (180 studiepoeng, Fakultet for sykepleie og
helsevitenskap)
• Bachelor i geografi (180 studiepoeng, Fakultet for samfunnsvitenskap)
2. Det er en forutsetning for etableringen at rektors godkjenning av studieplanene for
studieprogrammene og tilhørende dokumentasjon er i tråd med NOKUTs akkrediteringskrav.
3. Det er en forutsetning for etableringen at kostnadene ved utvikling og igangsetting av
studieprogrammene dekkes innenfor fakultetenes egne budsjettrammer .
Det sentrale Utdanningsutvalget 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 vedtatt 28.02.2013 og tilhørende
veiledning til søknad om akkreditering av studier i første syklus. Veiledningen gir
retningslinjer for utforming av søknader, og er oppdatert pr september 2013. Ny
Studietilsynsforskrift er for øvrig sendt på høring 9. september 2016. Det forventes at
tilhørende veiledninger oppdateres i tråd med den nye forskriften når den trer i kraft.
FSV sitt lokale Utdanningsutvalg behandlet studieplanen på møte den 9. november 2016, sak
32/16 og gjorde slikt vedtak:

UU- FSV godkjenner utkast til studieplan for bachelor i geografi. Enstemmig vedtatt.
Studieplanen og tilhørende dokumentasjon ble behandlet i sentralt Utdanningsutvalg på
møte den 14. desember 2016 (sak 73/2016). Utvalget gjorde slikt vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan og tilhørende
dokumentasjon for Bachelor i geografi under forutsetning av at punkt 2,3,5 og 6
innfris innen 15. januar 2016.
2. Det må redegjøres nærmere for opptaksmål for studieprogrammet, herunder nedre
grense for opptak og hvordan godt læringsmiljø skal sikres for studentene.
3. Det må begrunnes hvorfor læringsutbyttebeskrivelser for emnene samsvarer med
læringsutbyttet for studieprogrammet.
4. Konkrete avtaler om studentutveksling og internasjonalisering for studieprogrammet
må inngås innen 30. juni 2017.
5. Studieprogrammets sentrale deler må defineres, og det må dokumenteres om at
kravet om førstestillingskompetanse innenfor de sentrale deler av studiet er innfridd.
6. Fakultetet må redegjøre nærmere for planer om utvidelse av fagmiljøet innenfor
geografi
Fakultetet leverte en fornyet akkrediteringssøknad for oppstart av Bachelor i geografi,
inkludert vedlegg innen fristen som ble gitt av Utdanningsutvalget. Det redegjøres nærmere
for denne nedenfor. I den nye søknaden har en i hovedsak fulgt NOKUTs veileder for
søknader om akkreditering av studier i første syklus hvor en svarer på det enkelte punkt i
veilederen.
Ad Utdanningsutvalgets punkt 2:
Det er redegjort fra fakultetet at et minste mål er at 20 studenter gjennomfører studiet, og
at en ved å regne inn frafall bør ta opp 30 studenter ved oppstart. Dette er realistiske tall ut
fra de undersøkelser som er gjort. Det vises også til lang og god erfaring med organisering og
drift av denne type studie som en vil bygge videre på for å opprettholde et godt
læringsmiljø.
Ad Utdanningsutvalgets punkt 3:
Det er i ny søknad redegjort for hvert enkelt emne og hvordan disse bygger opp om og
samsvarer med det totale læringsutbytte for studieprogrammet.
Ad Utdanningsutvalgets punkt 4:
Som før, frist 30. juni 2017
Ad Utdanningsutvalgets punkt 5:
Studieprogrammets sentrale deler er definert i ny søknad, og omfatter til sammen 130
studiepoeng. Dannelsessemesteret 30 stp, Samfunn, klima og miljø. Globale og lokale
utfordringer 10 stp og Globalisering og internasjonal politisk økonomi 10 stp, er de emner
som ikke regnes som rene geografiemner selv om også disse i stor grad vil være
geografirelatert. I henhold til krav om førstestillingskompetanse for emneansvar for emner

innen den sentrale delen av studiet, innfris ikke dette da det for tre av emnene som regnes
som sentrale, innehas emneansvar av fagpersoner uten førstestillingskompetanse.
Ad Utdanningsutvalgets punkt 6:
Det vil være behov for å rekruttere nye FoU-ansatte med førstekompetanse i løpet av
2017/18. Det er besluttet av dekan og ledergruppe på FSV å lyse ut 1-2 nye stillinger på
førstestillingsnivå. Prosessen med rekruttering starter i januar 2017.

Lovgrunnlag og akkrediteringskrav
Lovgrunnlaget for studieakkreditering er:
 Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 (Universitets- og høgskoleloven),
sist endret 17. juni 2016 med virkning fra 1. juli 2016.
 Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning av 1. februar 2010 (Studiekvalitetsforskriften), fastsatt av
Kunnskapsdepartementet, sist endret 24. juni 2016 med virkning fra årsskiftet 20162017.
 Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
(Studietilsynsforskriften), fastsatt 28. februar 2013 av NOKUT, ny forskrift sendt på
høring 9. september 2016.
Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier, jamfør Lov om universiteter og
høyskoler. Likevel er det fastsatt i universitetets reglement for etablering av studier og
godkjenning av studieplaner at NOKUTs krav til akkreditering av studier også gjelder når
universitetet selv etablerer egne studietilbud og godkjenner studieplan for disse. Det
framgår også i NOKUTs veiledning at deres kriterier for akkreditering gjelder for alle som
tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter
(selvakkrediteringsrett). De anbefaler derfor at alle institusjoner som utarbeider nye studier,
bruker veiledningen aktivt i utformingen av studiene.
Studietilsynsforskriftens kapittel 7 omhandler akkreditering av studier, både selvstendige
studietilbud, fellesgrader og institusjonsovergripende kunstneriske stipendprogram. Krav til
selvstendige studietilbud framgår av § 7-1 til § 7-3.
Nedenfor gjengis og kommenteres Studietilsynsforskriftens krav til akkreditering og
dokumentasjon. Krav fra forskriften og Veiledningen med retningslinjer for søknad om
akkreditering av studier i første syklus er med kursiv tekst. For hvert enkelt krav skal det
beskrives og begrunnes hvordan studiet oppfyller kravene, som gjelder følgende
hovedpunkter:
 Grunnleggende forutsetninger (Studietilsynsforskriftens § 7-1)
 Plan for studiet (Studietilsynsforskriftens § 7-2)
 Fagmiljø tilknyttet studiet (Studietilsynsforskriftens § 7.3)
§ 7-1 Grunnleggende forutsetninger for akkreditering
1. Følgende krav i lov om universiteter og høyskoler skal vurderes for akkreditering:
a. Styringsordning
b. Reglement

c. Klagenemnd
d. Læringsmiljøutvalg
e. Utdanningsplan (gjelder bare for studier på 30 studiepoeng eller mer)
f. Vitnemål og Diploma Supplement
g. Kvalitetssikringssystem
Kommentar: Punkt 1a) til g) må vurderes ut fra det forhold at Nord universitet er
fusjonert fra 1. januar 2016.
a) Universitetets styringsordning er avklart; nytt universitetsstyre var i drift fra tidlig
januar måned og har funksjonstid fram til 31.07.2019. Ny rektor er tilsatt på
åremål fra desember 2015. Selve styringsstrukturen herunder faglig og
administrativ organisering er avklart på overordnet nivå gjennom styrevedtak i
møte den 23. juni. Videre avklaringer er vedtatt på styremøte 7. september.
b) Universitetet har ny forskrift om studier og eksamen som gjelder for studenter
som blir tatt opp fra og med vårsemesteret 2016. Det foregår nå et arbeid med
gjennomgang av tilhørende reglement og retningslinjer. Reglement for etablering
av nye studieprogram og godkjenning av studieplaner er allerede vedtatt
(18.03.2016, rektorvedtak 15/01015-13). Reglementet bygger på akkreditering i
tråd med NOKUT sine krav.
c) Ny Klagenemnd ble vedtatt av styret 6. januar 2016, og har funksjonstid fra
1.1.2016 til 1.1.2020 (sak 9/2016). Utvalget er i drift.
d) Nytt Læringsmiljøutvalg ble vedtatt av styret 6. januar 2016, og har funksjonstid
ut 2016 mens nye studentrepresentanter velges for høstsemesteret. Utvalget er i
drift.
e) Utdanningsplan utarbeides for alle studier, og videreføres også for det nye
universitetet.
f) Vitnemål og Diploma Supplement (vitnemålstillegg) gis ved fullført studium for
alle gradsstudier (bachelor-, master- og doktorgrader) samt for praktisk
pedagogiske utdanninger. Utforming av nytt vitnemål og Diploma Supplement
for det nye universitetet er avklart, og de første vitnemål ble tildelt allerede våren
2016.
g) System for kvalitetssikring av utdanningen ble godkjent av NOKUT 12. juni 2012
for tidligere Universitet i Nordland. Det nye universitetet viderefører elementer
fra alle institusjonenes akkrediterte kvalitetssikringssystem, og utformer et justert
system som opprettholder høye kvalitetskrav. Universitetsstyret vedtok på sitt
møte 23. juni de overordnede rammene for nytt feles system. Som nytt element i
systemet vil reakkreditering av eksisterende studieprogrammer inngå med fast
syklus.
2. Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner skal være fylt.
(Tillegg 1.syklus: For studier som ikke er omfattet av opptaksforskriften skal det også
redegjøres for opptak.)

Kommentar:
Bachelor i Geografi er en grunnutdanning og omfattes av opptaksforskriften samt
forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter
gjeldende regler. Rangering på grunnlag av poeng fra videregående skole (GSK) med
eventuelle tilleggspoeng, maksimalt 2 poeng.

3. Rekrutteringen av studenter skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og
opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium.
Kommentar:
I søknad om akkreditering pkt 1.3 er det redegjort for rekruttering til studiet og
læringsmiljø i tråd med studietilsynsforskriften. Her er gjort sammenligninger med de
øvrige institusjoner som tilbyr tilsvarende utdanning, og viser at en kan forvente god
søkning til studiet. Nedre mål for gjennomføring av studiet er 20 studenter og med
tanke på frafall bør en ha som ambisjon å rekruttere 30 studenter til studiet ved
oppstart, noe som anses realistisk ut i fra de undersøkelser som er gjort.
Fagmiljøet viser til at de gjennom flere år har opparbeidet seg god erfaring med drift
og organisering av denne type studier, og vil bygge videre på denne for å sikre å
opprettholde et godt læringsmiljø.
4. For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer
vesentlige forhold av betydning for studentene.
Kommentar:
Studiet har ikke praksis, og kravet er derfor ikke relevant.

§ 7-2 Plan for studiet
1. Studiet skal ha et dekkende navn.
Kommentar:
Studiet har ifølge søknad om akkreditering navnet Bachelor i geografi og er dekkende
for grad og fagområde. Det engelske navnet er Bachelor in Geography. Valg av navn
følger tradisjonen med navngiving av studier ved FSV.
Drøfting om valg av navn fremgår tydelig av søknaden pkt 2.1, med beskrivelse og
begrunnelser, hvor det tas hensyn til sammenheng mellom innhold i studiet og navn
på studiet, hvordan det er dekkende for studiets profil og hvordan navnet
kommuniserer med studenter, arbeidsgivere og samfunnet for øvrig.
2. Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte jamfør Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det formuleres ett totalt læringsutbytte
for hvert studium.
Studieprogrammets læringsutbytte er slik formulert:
Bachelor i geografi
Bachelor in Geography
180 studiepoeng

Læringsutbytte
Etter fullført studium skal kandidaten ha
Kunnskap om:
 Grunnleggende geografiske teorier og begreper
 Geografifagets sentrale perspektiver og problemstillinger
 Kvalitativ og kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode
 Vitenskapsteori og geografifagets forskningsfelt
 Teori og forskning innenfor et spesialområde av geografifaget
Ferdigheter i å:
 Kunne anvende geografiske teorier og begreper relatert til natur- og
samfunnsmessige sammenhenger på lokalt, regionalt og globalt nivå
 Kunne gjøre rede for viktige endringsprosesser innenfor befolkning, mobilitet,
miljø, arbeidsliv, økonomi og globalisering
 Vurdere bruken og kvaliteten av ulike forskningsmetoder relatert til egen
problemstilling
 Tilrettelegge og gjennomføre en geografisk ekskursjon i fagdidaktisk
sammenheng
Generell kompetanse om å:
 Forstå og reflektere selvstendig over natur- og samfunnsmessige utfordringer
og endringer på ulike geografiske nivå
Formidle geografiske perspektiver i ulike sammenhenger
Kommentar:
Læringsutbyttebeskrivelsen for studiet er utformet i kategoriene: kunnskap,
ferdigheter og generell kompetanse som i NKR. Samtlige emner inneholder enhetlige
læringsutbyttebeskrivelser inndelt i samme kategorier som for studieprogrammet.
Beskrivelsen er på nivå 6 i NKR (første syklus).
I søknadens pkt 2.2 og pkt 2.3 gis det en god og utførlig begrunnelse for valg av
læringsutbyttebeskrivelser. Til hver av de enkelte kategoriene kunnskap, ferdigheter
og generell kompetanse, er det beskrevet hva som er vektlagt.
«Ut fra den oppbyggingen og beskrivelsen vi har gitt av læringsutbytte på
programnivå og de læringsutbyttebeskrivelsene vi har på de ulike emnene som
inngår, mener vi det er godt samsvar mellom disse to nivåene.
Læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå gir et godt grunnlag for at læringsutbytte
på programnivå kan oppnås gjennom studiet»
Beskrivelsene tilfredsstiller kravene i studietilsynsforskriften.
3. Studiets innhold og oppbygging skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås.
Kommentar:

Bachelor i Geografi består av 13 emner som alle er obligatoriske. I pkt 2.3 i søknaden
er laget oversikt over emnene illustrert i tabell. I tillegg er det redegjort med
begrunnelser og beskrivelser over valg av emner, studiets innhold og oppbygning,
sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå i forhold til totalt
læringsutbytte og arbeidsomfang, og anses tilfredsstillende i henhold til
studietilsynsforskriften.
Alle emnebeskrivelser fremgår av studieplanen.
4. Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås.
Kommentar:
I studieplanen til studiet er det lagt opp til at store deler av studiet kan tas som nettog samlingsbasert. Alle rene geografiemner er samlingsbaserte med nettstøtte, som
innebærer obligatoriske samlinger og nettstøttet undervisning.
I søknadens pkt 2.5 er laget en tabell hvor det fremgår oversikt over de enkelte
emner, undervisningsform, læringsaktiviteter og undervisningsmetoder, samt
vurderingsordninger.
I pkt 2.4 i søknaden er det redegjort med beskrivelser og begrunnelser som vurderes
tilfredsstillende i henhold til tilsynsforskriften.
5. Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset
læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås.
Kommentar:
Oversikt over de enkelte vurderingsordninger fremgår av tabell i søknadens pkt 2.5.
Det er i tillegg tilfredsstillende redegjort for valg av vurderingsformene i henhold til
studietilsynsforskriften.
6. Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier.
Kommentar:
Viser til søknadens pkt 2.6 hvor det redegjøres tydelig for faglig relevans for studiet
med konkrete eksempler, og mulighet for videre studier.
7. Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart.
Kommentar:
Fagmiljøet har på en tilfredsstillende måte redegjort for kopling til forskning i
søknadens pkt 3.4, med beskrivelse hvordan studentene møter forskning i selve
studiet og begrunnelse for at studiet har en tilfredsstillende kopling til forskning,
tilpasset studiets nivå, omfang og egenart.
8. Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering, som skal være
tilpasset studiets nivå, omfang og egenart.
Kommentar:
Det framgår av studieplanen at aktuelt semester for utveksling vil være i 4. semester.
Fakultetet har avtaler med University of Akureyri på Island og University of Northern
British Colombia Canada som begge er aktuelle i forhold til utvekslingsopphold. Det
arbeides også med å få i stand en konkret avtale med Roskilde universitet i Danmark.

I søknadens pkt 2.8 redegjøres videre for ordninger for internasjonalisering samt
begrunnelse for ordningene.
9. Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT
ressurser og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet.
Kommentar:
Studieprogrammet er ikke et nytt fagområde ved universitetet. Lokaler,
bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser og
arbeidsforhold for studentene forutsettes å være tilfredsstillende. For å etablere
bachelor i geografi vil det ikke være behov for å utvikle nye emner, men bygger på
etablerte emner fra årsstudiet i geografi, fordypning i geografi og emner fra avdeling
tidligere NSN (HiNT) i Steinkjer og ved FSV i Bodø. Etablering av studieprogrammet
medfører ikke ekstra ressurser for biblioteket vil til innkjøp av litteratur.
Det er ikke behov for spesielt teknisk utstyr for å etablere bachelor i geografi ut over
det som er etablert på studiested Steinkjer og ellers ved Nord universitet.
IT-hjelp er tilgjengelig på lik linje med andre studenter på Nord. Det er kjente
problemstillinger for ansatte på IT-drift. Ellers får studentene tilbud om
veiledning/opplæring i læringsstøttesystemet fronter dersom det er behov for det.

§ 7-3 Fagmiljø knyttet til studiet
1. Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset
studiet slik det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den
forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres.
Kommentar:
Viser til søknad pkt 3.1 hvor fakultetet redegjør for fagmiljøet for studiet. Det vises til
at det vil være behov for å rekruttere 1-2 nye FoU-ansatte med førstekompetanse i
løpet av studieåret 2017/18, og at dette er besluttet av ledergruppen på FSV. Denne
prosessen starter i januar 2017.
2. Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk
relevante for studiet.
Kommentar:
Fagmiljøet har samlet sett en bred deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk.
Viser til søknad pkt 3.2 hvor det redegjøres for deltakelse for fagmiljøet i nasjonale og
internasjonale nettverk, samt en oversikt over deltakelsen.
3. Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være personer med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studiet.
For første syklus gjelder også: Minst 20 prosent av det samlede fagmiljøet må være
ansatte med førstestillingskompetanse.
Kommentar:
Samtlige fagansatte tilknyttet studiet er tilsatt i hovedstilling ved Nord universitet.
For det samlede fagmiljøet er 70 prosent ansatte med førstestillingskompetanse. For

årsverkene knyttet til studiet utgjøres 75 prosent av ansatte med
førstestillingskompetanse.
Studiets sentrale deler er definert, for oversikt se tabell i hjelpeark. For emnene
GEO1141 15 stp vår 2018, GEO1122 10 stp høst 2018 og GEO2201 vår 2019 som er
sentrale, er det ikke godtgjort emneansvar av fagperson med
førstestillingskompetanse. Dette krav må innfris. Med så stor del av fagstaben på
studiet med førstestillingskompetanse bør det være mulig med omrokkeringer,
eventuelt at det tas hensyn til ved planlagte nytilsetninger, slik at dette kravet blir
innfridd. Kravet må innfris senest før vårsemester 2018 og oppstart av emne
GEO1141.
4. Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig- og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid.
For første syklus gjelder også: Fagmiljøet skal ha dokumenterte resultater på et nivå
som er tilfredsstillende for studiets innhold og nivå.
Kommentar:
Viser til søknad pkt 3.4 hvor det redegjøres for fagmiljøets FoU-arbeid, samt oversikt
over publiseringer som viser forskningskompetanse på emner i studieprogrammet.
5. For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha
hensiktsmessig erfaring fra praksisfeltet.
Kommentar:
Studiet har ikke praksis, og kravet er derfor ikke relevant.

Oppsummering
Ny søknad om akkreditering er utformet i samsvar med veiledning til studietilsynsforskriften,
og under hvert punkt er det gitt utførlige drøftinger med beskrivelser og begrunnelser, samt
oversikt i tabeller som besvarer de krav som fremgår av veiledningen. I saksbehandlingen er
det derfor i stor grad henvist til det enkelte punkt i søknaden da den følger samme mal.
Det er vedlagt god dokumentasjon til de enkelte krav.
Fra Utdanningsutvalgets forrige behandling om akkreditering av Bachelor i geografi, i møte
den 14.12.2016, ble vedtatt 5 punkter som måtte innfris før det kunne anbefales rektor å
godkjenne studieplanen. Ny søknad svarer godt på disse punktene med unntak av krav om at
det må dokumenteres at krav om førstestillingskompetanse innenfor de sentrale deler av
studiet er innfridd.
Med unntak av dette dokumenterer fakultetet med ny søknad og vedlegg at de oppfyller
krav til bachelorprogrammer i henhold til studietilsynsforskriften. Under forutsetning av at
manglende krav innfris anbefales derfor studiet akkreditert.

NORD UNIVERSITET

Søknad om akkreditering
Bachelor i Geografi
[til innsendelse]

Generelt om studiet:
Type studium (kryss av)
x Bachelorgradsstudium
Høyskolekandidatstudium
Kortere studium på lavere grad som ikke fører til en
grad (grunnutdanning)
Påbygningsstudium til bachelorgrad eller
høyskolekandidat
Videreutdanning

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
campus-/stedbasert studium
samlingsbasert studium
desentralisert studium ved annet studiested, oppgi
studiested:
nettstudium
x nettstudium med samlinger

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
x heltidsstudium
deltidsstudium
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Overordnet bilde av studiet og bakgrunnfor søknaden
Vi lever i en tid med store økonomiske,sosialeog politiskesamfunnsendringer.De globalemiljø- og
emigrasjonsutfordringene
må integreresi måten vi handlerog tenker på. Bacheloreni geografived
Nord universiteter et helhetlig,aktuelt og fremtidsrettet studium som passerinn i argumentasjonen
om «det grønneskiftet». Geografifagethar sin egenartog tilnærmingsmåte(romlig, dynamiskog
helhetligperspektiv),men omfavnerogsåflere fagfelt. Geografenestilhørighet er i skjæringsfeltet
mellom samfunnsvitenskap,
naturvitenskapog næring- og med GIS(geografiske
informasjonssystemer)som ettertraktet analyse- og kartleggingsverktøy.
Kandidatenesom
gjennomføreren fordypningi geografivil væregodt trent i tverrfagligtilnærminger,noe stadigflere
etterspør i arbeidslivet.
Geografier et av de studie- og forskningsområdene som fra 1. januar 2017vil inngåsom en del av
fakultet for samfunnsvitenskap(FSV).I over 15 år har geografimiljøetpå studiestedSteinkjer(tidl
HiNT)tilbudt et fleksibelt samlingsbasertårsstudium(og omtrent 7 år med en fleksibelfordypning)
med stor suksess.Det sistnevntehar sin begrunnelsei store studentkull,kontinuitet i lærerstaben,og
mye «gjensalg»som følgeav fornøydestudenter.Vi har tatt en ledendeposisjonsom
komplementererde tradisjonsrikegeografiutdanningenepå UiO,UiBog NTNU.I dag er potensialet
og behovetendastørre, spesieltfor fordypningsemner.Vi i faggruppenønskerat Nord skalmarkere
segmed et fleksibelt,fremtidsrettet studium som både samfunnet og studenteneetterspør.
Geografimiljøetvil ogsåtilby en fordypning i geografipå Master i samfunnsvitenskap
(MASAMF)på
30 sp. fra studieåret2017/18.Med en bachelorvil vi ha et helhetligstudietilbudved Nord universitet.
I løpet av studieåret15/16 og høsten2016har faggruppeni geografihatt en prosessfor å revidere
fordypningsenheteni geografimed mål om å tilby et helhetlig løp f.o.m høsten2017.Tidligi
arbeidsprosessen
jobbet vi frem en felles forståelseog avgrensningav tema der vi har tyngst
kompetanse,bådeanvendtog forskningsbasert.To hovedområderble utpekt, og disseutgjør på
sammetid et strategiskrammeverkder vi ønskerå øke vår aktivitet (sefigur 1).

Figur1. Fagligstyrkeog satsingsområdefor geofagmiljøet
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Grunnleggende forutsetninger for akkreditering
(studietilsynsforskriften § 7-1)

1.1 Følgende krav i lov om universiteter og høyskoler skal vurderes for akkreditering:
1. Følgende krav i lov om universiteter og høyskoler skal vurderes for akkreditering:
a. Styringsordning
b. Reglement
c. Klagenemnd
d. Læringsmiljøutvalg
e. Utdanningsplan (gjelder bare for studier på 30 studiepoeng eller mer)
f. Vitnemål og Diploma Supplement
g. Kvalitetssikringssystem
Kommentar: Punkt 1a) til g) må vurderes ut fra det forhold at Nord universitet er fusjonert fra 1.
januar 2016.
a) Universitetets styringsordning er avklart; nytt universitetsstyre var i drift fra tidlig januar
måned og har funksjonstid fram til 31.07.2019. Ny rektor er tilsatt på åremål fra desember
2015. Selve styringsstrukturen herunder faglig og administrativ organisering er avklart på
overordnet nivå gjennom styrevedtak i møte den 23. juni. Videre avklaringer er vedtatt på
styremøte 7. september.
b) Universitetet har ny forskrift om studier og eksamen som gjelder for studenter som blir tatt
opp fra og med vårsemesteret 2016. Det foregår nå et arbeid med gjennomgang av
tilhørende reglement og retningslinjer. Reglement for etablering av nye studieprogram og
godkjenning av studieplaner er allerede vedtatt (18.03.2016, rektorvedtak 15/01015-13).
Reglementet bygger på akkreditering i tråd med NOKUT sine krav.
c) Ny Klagenemnd ble vedtatt av styret 6. januar 2016, og har funksjonstid fra 1.1.2016 til
1.1.2020 (sak 9/2016). Utvalget er i drift.
d) Nytt Læringsmiljøutvalg ble vedtatt av styret 6. januar 2016, og har funksjonstid ut 2016
mens nye studentrepresentanter velges for høstsemesteret. Utvalget er i drift.
e) Utdanningsplan utarbeides for alle studier, og videreføres også for det nye universitetet.
f)

Vitnemål og Diploma Supplement (vitnemålstillegg) gis ved fullført studium for alle
gradsstudier (bachelor-, master- og doktorgrader) samt for praktisk pedagogiske
utdanninger. Utforming av nytt vitnemål og Diploma Supplement for det nye universitetet er
avklart, og de første vitnemål ble tildelt allerede våren 2016.

g) System for kvalitetssikring av utdanningen ble godkjent av NOKUT 12. juni 2012 for tidligere
Universitet i Nordland. Det nye universitetet viderefører elementer fra alle institusjonenes
akkrediterte kvalitetssikringssystem, og utformer et justert system som opprettholder høye
kvalitetskrav. Universitetsstyret vedtok på sitt møte 23. juni de overordnede rammene for
nytt feles system. Som nytt element i systemet vil reakkreditering av eksisterende
studieprogrammer inngå med fast syklus.
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1.2 Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner skal være fylt. For studier som ikke er omfattet av
opptaksforskriften skal det også redegjøres for opptak.
Bachelor i geografi er en grunnutdanning og omfattes av opptaksforskriften samt forskrift om studier
og eksamen ved Nord universitet. Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller
realkompetanse etter gjeldende regler. Rangering på grunnlag av poeng fra videregående skole (GSK)
med eventuelle tilleggspoeng, maksimalt 2 poeng.

1.3 Rekrutteringen av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og
opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium.
Som nevnt i innledningen har geografimiljøet ved tidligere HiNT (Steinkjer) hatt svært gode søkertall
og et økende antall studenter på årsstudiet i geografi de siste årene. Studiet er samlingsbasert og det
legges til rette for at studenter skal kunne ta studiet ved siden av jobb. For å kunne tilby et komplett
studietilbud i geografi ved FSV, er det strategisk viktig å kunne tilby geografi både som årsstudium,
bachelor og fordypning på masternivå (nivå 1 og 2). Det vil være lite hensiktsmessig å ha et
årsstudium i geografi og en fordypning i geografi på masternivå (MASAMF) uten å ha et
bachelorprogram i geografi som kan rekruttere studenter til masternivå. I tillegg til at studentene på
geografi må kunne tilbys en fullverdig utdanning på både nivå 1 (årsstudium/bachelor) og på nivå 2
(masternivå).
Geografi på bachelor og masternivå tilbys i dag av Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen
(UiB) og ved NTNU. Ingen av disse tilbyr et fleksibelt, samlingsbasert tilbud. UiO sitt tilbud skiller
mellom naturgeografi og samfunnsgeografi. Dette gjør det mindre attraktivt for lærere med tanke på
undervisningsfaget geografi. Vi tror og mener at det er markedsgrunnlag for å utvikle en fordypning i
geografi som fleksibelt studie, fag og forskningsområde ved Nord universitet, og dermed kunne tilby
en komplett utdanning i geografi også nord for Trondheim.
Geografimiljøet på studiested Steinkjer (avd. for Næring, Samfunn og Natur/NSN) har i en periode på
15 år hatt et samlingsbasert årsstudium i geografi som generelt har rekruttert godt, og antall aktive
studenter har fra studieåret 2010 økt fra 44 til 85 studenter i 2015 (tall fra dbh).
Årsstudiet i geografi har hatt følgende søknadstall for perioden 2014 – 2016 på studiested Steinkjer:
Studieår/opptak

2014

2015

2016

Antall registrerte søkere totalt i SO

245

331

196

Tilbud sendt ut til kvalifiserte søkere

115

182

97

1.prioritetssøkere

76

65

63

Registrerte studenter pr. 1. oktober

67

85

73

Tall fra nsd/dbh
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Tabellen viser at det har vært et bra søkertrykk på årsstudiet i geografi de siste tre studieårene.
Majoriteten av 1. prioritetssøkerne har kommet inn på studiet, i tillegg til en del studenter på lavere
prioritet.
Hos de andre universitetene (NTNU, UiB og UiO) som tilbyr årsstudiet i geografi og bachelor i
geografi viser følgende søkertrykk og antall registrerte studenter:
Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet (NTNU)
Studieår/opptak

2014

2015

2016

Tilbud til kvalifiserte søkere

31

36

46

1.prioritetssøkere

20

27

27

Registrerte studenter pr. 1. oktober

15

16

19

2014

2015

2016

Tilbud til kvalifiserte søkere

48

34

61

1.prioritetssøkere

30

18

36

Registrerte studenter pr. 1. oktober

23

16

30

2014

2015

2016

Tilbud til kvalifiserte søkere

44

34

48

1.prioritetssøkere

37

30

43

Registrerte studenter pr. 1. oktober

56

59

62

Tall fra nsd/dbh

Universitetet i Bergen (UiB)
Studieår/opptak

Tall fra nsd/dbh

Universitetet i Oslo (UiO)
Studieår/opptak

Tall fra nsd/dbh

Dette viser at i alle de tre årene vi har hentet data/statistikk ut fra, så har geografi på Høgskolen i
Nord-Trøndelag/Nord universitet vært den utdanningsinstitusjonen som i alle disse årene har hatt
flest kvalifiserte søkere, flest 1. prioritetssøkere, sendt ut flest tilbud, og hatt flest registrerte/aktive
studenter på årsstudiet i geografi. Her sammenlikner vi oss med de tre store universitetene (NTNU,
UiB og UiO) som alle har hatt aktive FoU-miljøer og studier på nivå 1 og nivå 2 i geografi
(cand.mag/bachelor og hovedfag/master) siden 1960 – 70-tallet.
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En sentral årsak til at geografimiljøet ved Nord kommer så godt ut er organisering av studiet og
undervisningsopplegget; kombinasjonen av samlingsbasert undervisning og nettstøttet undervisning
som FoU-miljøet i Steinkjer har utviklet og fått svært god kompetanse på, og som treffer et marked
som har utkonkurrert de tre store universitetene når det gjelder søkning og attraktivitet.
Det er denne filosofien FoU-miljøet vil bygge videre på når de nå ønsker å etablere en bachelor i
geografi som i stor grad bygger på denne kombinasjonen av samlingsbasert undervisning i
kombinasjon med nettstøttet undervisning og veiledning for studentene.
Søknadstall til bachelor i geografi på NTNU, UiB og UiO i perioden 2014 – 2016
Når vi nå ønsker å etablere en bachelor i geografi er det også relevant å se hvordan opptak og antall
studenter er på de tre samme institusjonene. Dette for å sammenlikne og vurdere et forventet
søknadstrykk for en bachelor i geografi ved Nord universitet.

Antall førsteprioritetssøkere (totalt antall søkere i parentes – alle prioriteter)
Studieår/opptak

2014

2015

2016

NTNU

53 (341)

57 (373)

46 (388)

UiB

68 (394)

66 (455)

35 (300)

UiO

67 (578)

62 (669)

72 (745)

2014

2015

2016

NTNU

52

52

44

UiB

70

61

37

UiO

60

46

65

Tall fra nsd/dbh

Opptakstall for bachelor i geografi (Tall fra nsd/dbh)
Studieår/opptak

Tabellene og oversikten viser at det er mange søkere (alle prioriteter) til bachelor i geografi. Antall 1.
prioritetssøkere til studiene ved NTNU, UiB og UiO har vært stabil de siste årene og alle
institusjonene har fylt opp antall studieplasser og til dels tatt opp flere studenter enn det som de har
gått ut med i antall studieplasser. Det som også er likt i sammenlikningen mellom de tre store
institusjonene er at det er svært lite avvik mellom 1. prioritetssøkere og de som reelt blir tatt opp og
begynner på programmet, sammenliknet med en del andre studieområder/fag. Dette må sees på
som positivt i forhold til forventet rekruttering og søkermasse til en bachelor i geografi ved Nord
universitet.
FSV har også valgt ut bachelor i geografi som et av de tre bachelorprogrammene som vi vil prioritere
mht. markedsføring og rekruttering for studieåret 2017/18. Det er tro på at studiets oppbygging,
undervisningsform, faglige profil og struktur vil treffe et marked som vil komplementere de tre
etablerte universitetene.
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Tidligere studenter på årsstudiet i geografi – markeds- og rekrutteringsmuligheter og innpassing i
studieplanen
Det finnes et markedspotensial i de studenter som har tatt årsstudiet i geografi ved gamle HiNT/Nord
universitet med tanke på en bachelor i geografi. I dag er det 16 studenter som er aktive på
fordypningsenheten og som kommer til å skrive bacheloroppgave våren 2017. Et helhetlig
studietilbud har vært etterspurt av studentene, og overgangen (innpassingen) for de studenter som
har fullført og bestått årsstudiet i geografi vil være uproblematisk.
Årsstudiet i geografi (60 sp) består av emnene i 3. semester (høstsemesteret) og i 2. semester
(vårsemesteret) i forslag til studieplan for bachelor i geografi. Disse studentene vil således kunne
starte opp med Dannelsessemesteret høstsemesteret i 1. studieår og fortsette med emnene som
inngår i vårsemesteret i 2. studieår, og deretter følge normal studieplan fra 4. semester og ut 3.
studieår. Vi har med andre ord laget en studieplan hvor årsstudiet i geografi og bachelor i geografi
kan kjøres parallelt og sammen for å oppnå god ressursutnyttelse i bruk av FoU-miljøet på geografi.
Gjennomføring, opptaksmål og sikring av godt læringsmiljø
Målet må være min 20 studenter som gjennomfører hele bachelorstudiet. I praksis betyr det at vi bør
ha ambisjoner om å rekruttere omtrent 30 studenter, dette med tanke på frafall, nytt studieprogram
etc. Dette er realistiske tall, men vi kan gjennomføre med opptil 40-45 studenter også (avhenger av
hvor mange personer vi styrker fagstaben med). Dette vil også avhenge av at en betydelig andel av
de som vanligvis søker årsstudiet i dag heller velger å søke bachelorstudiet. Vi vet at noen som i
utgangspunktet kun skulle ta årsstudiet ombestemmer seg i løpet av studieåret, for deretter å ta
fordypningen. Vi må derfor påregne å fortsette med internrekruttering fra årsstudiet til en bachelor.
En annen faktor som vi må være åpne for er at en del vil ta deler av studiet på halv fart. Vi har i dag
omtrent 20 studenter som går på halv fart. Dette gjelder spesielt lærere i full jobb og med familieliv,
og toppidrettsstudentene. Det totale antall studenter vil uansett være rimelig stabilt, men det krever
litt mer administrasjon i oversikten av hvor den enkelte er i løpet. Med denne fleksibiliteten øker
sannsynligheten for fullføring av studieløpet, samt at resultatene for den enkelte blir bedre.
Det å skape et godt læringsmiljø er en av suksessfaktorene som geografimiljøet på Steinkjer er kjent
for. Det kan ikke uten videre kopieres, men det handler om å opprettholde og bygge videre på den
kulturen i fagmiljøet som vi har opparbeidet over tid, kort oppsummert som «nærhet til studenten».
Det kan synes som et paradoks med tanke på organiseringen som nettstudie med samlinger, men
tilbakemeldinger fra studentene viser at vi har lykkes med dette. Mer om dette, for eksempel i
forhold til organisering av samlinger, er beskrevet i punkt 2.3 og 2.4.

1.4 For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige
forhold av betydning for studentene.
Ikke relevant for dette studieprogrammet
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Plan for studiet
(studietilsynsforskriften § 7-2)
2.1 Studiet skal ha et dekkende navn.
FSV ønsker at studiet skal ha følgende norske navn: Bachelor i geografi. Det engelske navn på
programmet: Bachelor in Geography.
Begrunnelse for valg av navn:
Valg av navn på studiet er i tråd med hvordan tradisjonen har vært ved tidligere FSV (Universitetet i
Nordland). Dette gjelder også for valg av engelsk navn på studiet. Eksempelvis bruker vi Bachelor i
HRM på norsk og Bachelor in HRM på engelsk.
De tre andre universitetene i Norge som tilbyr bachelorprogram i geografi har følgende navn på
studiet:
NTNU: Bachelorprogram i geografi/geografi (bachelor)
UiB: Bachelorprogram i geografi/geografi (bachelor)
UiO: Bachelorprogram i samfunnsgeografi/samfunnsgeografi (bachelor)
Betegnelsen «Bachelor i geografi» er kort og dekkende for studiets oppbygging, innhold og faglige
profil. Studiet omhandler bredden i geografi som fagområde, og inkluderer fag som naturgeografi,
kartografi, GIS. Det vil derfor ikke være dekkende å betegne det med f.eks. bachelor i
samfunnsgeografi (på linje med UiO).
Studiets navn vil kommunisere godt overfor studenter (søkere), blant annet fordi geografi er et fag
de kjenner fra både grunnskole og videregående skole. Flere av studentene underviser i skolen og
tilbakemeldinger viser at de valgte vårt studie p.g.a helhetsperspektivet i studiet som vi tilbyr.
Geografi vektlegger problemstillinger i interaksjonen mellom natur og samfunn, på ulike geografiske
nivå, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Tilnærmingen til de ulike geografiske nivåene
er en rød tråd i alle emner i studieplanen. Mye av den samme argumentasjonen kan brukes overfor
arbeidsgivere og samfunnet for øvrig; at begrepet geografi både har historiske røtter og at det
omhandler både et helhets- og en tverrfaglig tilnærming som er etterspurt av arbeidsgivere i dag.

2.2 Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte jamfør Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det formuleres ett læringsutbytte for hvert studium.

Bachelor i geografi
Bachelor in Geography
180 studiepoeng
Læringsutbytte
Etter fullført studium skal kandidaten ha
Kunnskap om:


Grunnleggende geografiske teorier og begreper
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Geografifagets sentrale perspektiver og problemstillinger
Kvalitativ og kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode
Vitenskapsteori og geografifagets forskningsfelt
Teori og forskning innenfor et spesialområde av geografifaget

Ferdigheter i å:





Kunne anvende geografiske teorier og begreper relatert til natur- og samfunnsmessige
sammenhenger på lokalt, regionalt og globalt nivå
Kunne gjøre rede for viktige endringsprosesser innenfor befolkning, mobilitet, miljø,
arbeidsliv, økonomi og globalisering
Vurdere bruken og kvaliteten av ulike forskningsmetoder relatert til egen problemstilling
Tilrettelegge og gjennomføre en geografisk ekskursjon i fagdidaktisk sammenheng

Generell kompetanse om å:




Forstå og reflektere selvstendig over natur- og samfunnsmessige utfordringer og endringer
på ulike geografiske nivå
Formidle geografiske perspektiver i ulike sammenhenger

Begrunnelse for valg av læringsutbyttebeskrivelser
Bachelorgradsstudiet i geografi gir studentene en generell innføring i geografifagets arbeidsområder,
problemstillinger, teorier, begreper og forskningsmetoder. Studiet gir en oversikt over norske og
nordlige samfunns- og miljøforhold, og knytter relevant teori og forskning til omfattende
endringsprosesser. Studentene vil få svært god trening i akademisk skriving fordi dette er en sentral
læringsaktivitet i alle emner. Studiet gir også grunnleggende innføring i kvalitativ og kvantitativ
samfunnsvitenskapelig metode, gjør studentene kjent med ulike forskningsfelt innenfor
geografifaget, og gir studentene mulighet til å fordype seg innenfor et område av geografifaget.
Eksempler på forskningsfelt som pågår nå er innen turisme og opplevelsesnæringen; spesielt rettet
mot omgivelsenes betydning for opplevelsen, innovasjon og entreprenørskap relatert til kultur- og
opplevelsesnæringer, gjensidig interaksjon mellom turistnæringen og stedet, risiko og sårbarhet i
interaksjonen turisme, lokalbefolkning og naturmiljø. Et annet eksempel er arealbruk i kystsonen;
sammenhengen mellom hvilke data som er tilgjengelig og anvendelsen av disse i praksis,
interessekonflikter mellom ulike interessegrupper i kystsonen. Etter at fagansatte har formidlet
erfaringer fra forskningsfeltene underveis i studiet er det en tendens til at en del studenter blir
inspirert til å velge komplementære problemstillinger i fordypningsoppgaver, spesielt i forbindelse
med bacheloroppgaven. Forskningsnettverket blir også brukt for å innhente «eksterne» oppgaver
som studentene kan velge å jobbe med i samarbeid med en oppdragsgiver.
Bachelorgradsstudiet gir kunnskap om tema som regional utvikling og globalisering, naturbasert
næringsutvikling, miljø- og klimautfordringer, samfunnsentreprenørskap og geografiske
informasjonssystemer.
I valg av beskrivelser for hvilken kunnskap kandidatene skal ha etter fullført studie er det lagt vekt på
følgende:
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Geografifagets teorier og begreper er viktig for å beskrive natur og samfunn geografisk både
ut fra de perspektiver som skal beskrives og de problemstillinger som skal belyses. Begreper
som for eksempel sted, region og landskap er flertydige og geografene vil her kunne bidra
med grunnleggende kunnskap for å øke forståelsen og presisjonsnivået i bruken av
begrepene.
Gode og relevante kunnskaper i både kvantitativ og kvalitativ metode for å kunne analysere
geografifagets forskningsfelt og relevante perspektiver i geografi. Utover metodekunnskap
som også andre samfunnsfag tilbyr vil geografene tilegne seg kunnskap om anvendelsen av
kart og visualisering, samt feltmetodikk.

I valg av ferdigheter en kandidat på studiet skal ha opparbeidet seg gjennom studiet er det lagt vekt
på følgende:




Anvende geografiske teorier og begrep for å forstå og beskrive natur- og samfunnsmessige
problemstillinger og utfordringer både på lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt nivå. Integrert
her er hvilke endringsprosesser som styrer og påvirker utviklingen på de ulike nivåer.
Kunne vurdere og anvende ulike forskningsmetoder som er relevante ut fra geografiske
problemstillinger på ulike nivå, både lokalt, regionalt og globalt. Kandidatene skal også være i
stand til å planlegge, gjennomføre og evaluere geografiekskursjoner. Ekskursjoner og
feltarbeid er sentralt i et fagdidaktisk formidlingsperspektiv.

Innenfor begrepet generell kompetanse legges det vekt på at fullførte kandidater på studiet skal
kunne:


Reflektere og forstå natur- og samfunnsmessige utfordringer på ulike geografiske nivå og
beskrive disse i et geografisk perspektiv. Dette innebærer en vektlegging av sammenhenger,
endring, konsekvenser og kritisk refleksjon av «hvorfor slik akkurat her?». Romlig utbredelse,
endringer, og betydningen av kontekstuelle forhold er sentrale overordnede tilnærminger i
faget som kandidatene vil tilegne seg i studiet.

En ferdig uteksaminert kandidat fra bachelor i geografi skal med andre ord har bred kunnskap og
innsikt i geografiske forhold på ulike nivå; både de naturgitte og de samfunnsmessige. Samtidig som
kandidatene skal kunne beskrive og analysere hvordan disse forholdene påvirker og setter
rammebetingelser for samfunnsplanlegging- og samfunnsutvikling i et geografiske perspektiv.
Ut fra den oppbyggingen og beskrivelsen vi har gitt av læringsutbytte på programnivå og de
læringsutbyttebeskrivelsene vi har på de ulike emnene som inngår (jf. vedlegg 1), mener vi det er
godt samsvar mellom disse to nivåene.
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2.3 Studiets innhold og oppbygning skal samsvare med og være tilpasset
læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås.
Overordnet er intensjonen at studieplanen for bachelor i geografi ved Nord skal kjennetegnes av to
hovedperspektiv:
1. Opplevelsesdimensjonen som en del av drivkreftene for lokal og regional innovasjon
2. Anvendt GIS (Geografiske informasjonssystemer) i arealplanlegging, sårbarhets- og
sikkerhetsanalyser
Dette gjenspeiler aktuelle utfordringer i samfunnet og behov for kompetanse, sentrale tema i
forskningsfronten innen geografi, og spisskompetanse hos fagansatte med 1.kompetanse.

Studieplanen bygger på etablerte emner i geografi og geografiske informasjonssystemer (GIS) fra
NSN (HiNT) som har vært tilbudt på årsstudiet i geografi, på bachelor i naturforvaltning, og på
fordypningen i geografi. Etter opprettelsen av Nord, og i samsvar med retningslinjene på FSV, vil
studiet starte med Dannelesesemesteret (30 sp). I tillegg vil to etablerte og aktuelle emner fra
henholdsvis bachelor i sosiologi, og bachelor i internasjonale relasjoner fra studiested Bodø og FSV
inngå i 3. studieår. De to sosiologiemnene gir videre fordypning i blant annet klimarelaterte
problemstillinger, globalisering og internasjonale relasjoner. Dette samsvarer med grunnleggende
tema som inngår i emnene i studieplan for 2. og 3. semester, og som vil være identisk med de emner
som inngår i årsstudiet i geografi (jf det vi har hatt stor suksess med i 15 år).
4.semster vil bestå av Naturbasert reiseliv (NAT3211) og Geografiske informasjonssystemer
(GIS2201). GIS 2201 tilbys også som campusbasert fag på bachelor i utmark/naturforvaltning. Dette
er et fordypningsfag som bygger på GEO1042, kartlære. NAT 3211 har vært gjennomført i 9 år på
utmark/naturforvaltningsstudiet (fagfolk fra geografi som har vært ansvarlige og gjennomført
undervisningen), i tillegg til at det har vært tilbudt som valgemne for andre studieretninger på tidl.
HiNT. 4. semester vil være et semester som åpner opp for valgmuligheter, blant annet fordi dette er
pekt på som aktuelt for internasjonalisering/semester i utlandet. Resten av emnene er obligatoriske.
Både NAT 3211, det nylig oppstartede «Opplevelsesbasert verdiskapning med feltkurs (GEO3601)»,
Samfunnsgeografisk forskningsmetode med semesteroppgave (GEO3701) og bacheloroppgaven
(GEO3752) har inngått i fordypningen i geografi. Geografifag på 2.nivå vil da til sammen utgjøre 70
stp. I tillegg til årsstudiet (som her utgjør 2. og 3.semester) vil studiet da bestå av 130 studiepoeng i
geografi, og de resterende 50 er geografirelaterte emner.
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Oversiktstabell over emner og organisering, Bachelor i geografi

Høst 2017

Vår 2018

Høst 2018 Vår 2019

Høst 2019

Vår 2020

EX153S
Dannelsessemester
- menneske,
samfunn og
vitenskap

GEO1131

GEO1122

NAT3211

SO216S

GEO3601

Miljø- og
ressursgeografi

Geografiske
teorier og
dannelse

Naturbasert reiseliv

Samfunn, klima og
miljø. Globale og
lokale utfordringer

Opplevelsesbasert
verdiskapning med
feltkurs

30 stp

15 sp

10 sp

10 sp

10 sp

5 sp Høst og 5 sp Vår

GEO1141

GEO1042

2 samlinger à 2 + 3
dager, Steinkjer
(eventuelt en i Bodø)
GEO2201

Regional
utvikling og
globalisering

Kartografi

Fleksibel (nettstøtte)
campusundervisning,
Bodø
GEO3701
Samfunnsgeografisk
forskningsmetode
med
semesteroppgave
15 sp
Fleksibel (nettstøtte)
campusundervisning,
Steinkjer

15 sp

5 sp

Geografiske
informasjonssystemer

20 sp

GEO1111
Naturgeografi
15 sp
4 samlinger à 5
dager, Steinkjer

2 + 2 samlinger à 3 dager,
Steinkjer - Ørlandet Trondheim - Flatanger *de fem
emnene tilsvarer årsstudiet i
geografi med fire felles
samlinger.

4 samlinger à 4 dager,
Steinkjer

IN107S
Globalisering og
internasjonal politisk
økonomi
10 sp
Fleksibel (nettstøtte)
campusundervisning,
Bodø

GEO3601
Opplevelsesbasert
verdiskapning med
feltkurs

GEO3752

5 sp Høst og 5 sp Vår

15 sp

1. samling à 5 dager,
Island

2. samlinger à 5 og 2
dager, Steinkjer

Bacheloroppgave

Emnene som inngår i forslag til studieplan er valgt ut fra to viktige perspektiv:
1. Emner som har vært gitt og inngår i årsstudiet i geografi og fordypning i geografi, og som vi
betrakter som sentrale emner/fag innenfor geografi.
2. Emner som komplementerer og gir en bredde og fordypning i viktige geografiske fagområder
som naturbasert reiseliv/opplevelsesbasert verdiskapning, anvendelse av kart/GIS i tillegg til
globaliseringsutfordringer knyttet både til klima, miljø og til hvordan internasjonal politisk
økonomi påvirker og styrer disse utfordringene.
NB. Pr. jan 2017 er det ingen nye emner som må utvikles i studieplanen. Alle emner som
inngår er eksisterende emner ved Nord universitet.
Begrunnelse i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene
Med å innføre Dannelsessemesteret som startsemester i studiet vil studentene på studiet
opparbeide seg grunnkompetanse i etiske og filosofiske vurderinger i forhold til de geografiske
problemstillinger som fremkommer underveis i studiet. I tillegg vil de på et tidlig stadium kunne
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oppnå grunnleggende ferdigheter i akademisk skriving, noe som inkluderer litteratursøk,
referansebruk og kritisk øvelse i å lese, forstå, tolke og anvende akademisk tekst i egne oppgaver.
Dette vil gi et godt grunnlag for at fagpersonene på studiet kan bruke noe mindre tid på dette i
tilbakemeldinger etc., og heller utfordre studentene på å anvende mer geografisk forskningslitteratur
underveis. De fleste fagemner i studiet har 2-3 akademiske tekster med individuelle tilbakemeldinger
som obligatoriske arbeidskrav. Her må studentene anvende pensum og geografiske begreper og
teorier med utgangspunkt i konkrete spørsmål eller problemstillinger, og så vurdere dette relatert til
sitt hjemområde eller et konkret case. Forelesninger, inspirasjon og erfaringer fra samlingene er
nyttig i denne sammenheng.
Alle som underviser på studiet har god kjennskap til de andre fagemnene med tilhørende
læringsutbytter. På den måten bygger vi videre på det som er lært. Eksempelvis når studentene har
hatt kartlære må de vise at de kan anvende dette verktøyet videre i andre fag. På den måten styrker
vi læringsutbyttet, ikke minst med tanke på ferdigheter. Det samme gjelder anvendelsen av
fagbegrep. Geografi er et modningsfag, og vi forventer da en dypere innsikt i sentrale begrep på 5. og
6. semester enn det vi kan forvente tidligere i studiet. Dette er blant annet basert på Blooms
taksonomi (Basert på den amerikanske professoren Benjamin Bloom (1913-1999) og publikasjonen
«The Taxonomy of Educational Objectives, The Classification of Educational Goals, Handbook I:
Cognitive Domain» (1956)). Ellers vil prinsippet om bærekraftig utvikling, bruk og vern problematikk,
globale utfordringer vs det regionale og lokale gjenspeiles i de fleste fagemner i studieløpet. Dette
styrker læringsutbyttet for studentene med tanke på innsikt, vurderingsevne og kritisk forståelse av
komplekse samfunnsforhold.
Geografi er et visuelt og praktisk fag, der ekskursjoner og feltarbeid er sentralt. Med et
samlingsbasert studium vil vi påstå at læringsutbyttet med tanke på kunnskap og ferdigheter i denne
metodikken er større enn et tradisjonelt campusbasert studium. Studentene blir utfordret fra første
samling på «å se geografisk». Vi varierer stedene der vi har samling, og vi tar mindre utflukter ut fra
de aktuelle stedene. I møtet med næringskonsulenter, ordførere, planleggere, forskere får
studentene et verdifullt møte med praksisfeltet. Det gir både faglig innsikt, inspirasjon og de ser
nytteverdien av faget med tanke på arbeidslivet. I tillegg åpner det opp dører for nettverk og gode
eksempler som de selv kan anvende i undervisning/jobbsammenheng. Allerede i 2. og 3. semester vil
studentene bli utfordret til å lage pedagogiske opplegg (eksempelvis i Naturgeografi, Geo 111), enten
i form av ekskursjon for elever eller som fagguide for turister el.a. Slike selvstendige
fordypningsarbeider inngår i vurderingen, og studentene har selv vurdert læringsutbyttet som svært
høyt.
Kartfaget er et verktøyfag (GEO 1042) som dekker flere læringsutbytter som inngår i
studieprogrammet som helhet, spesielt i forhold vurdering av statistikk, bearbeiding og analyse av
data, visualisering, og formidling av geografisk fagkunnskap. Dette vil bli forsterket for de som også
tar GEO 2201. Det sistnevnte er et såpass teknisk krevende fag at noen vil velge bort dette og heller
søke om innpass av andre aktuelle emner, som for eksempel arealplanlegging fra studieprogrammet
Bachelor i utmarks/naturforvaltning.
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Organisering av studiet
Nokut har en tabell som vi har brukt innledningsvis i denne søknaden. Der har vi plassert Bachelor i
geografi som et nettstudium med samlinger. Frem til nå har vi snudd på dette og omtalt det som
samlingsbasert med nettstøtte. Denne kategorien manglet imidlertid i skjemaet. Uansett, begge
deler er sentralt i organiseringen av studiet. Samlingene er obligatoriske og kan bare unntaksvis
søkes om fritak. Eget reglement for dette utarbeides i faggruppen og gjøres kjent for studentene via
fronter/samling. For eksempel vil studenter med toppidrettsstatus ha mulighet til fritak for 1-2
samlinger dersom tidspunktene kolliderer med viktige treningssamlinger. Antall samlinger pr
semester vil variere avhengig av hvilket emne og studieår (se oversiktsmodell over, i punkt 2.3).
Arbeidsomfanget for studentene i studiet pr semester er vanskelig å beskrive eksakt, fordi det er
individuelt hvor mye hver student må bruke for å gjennomføre på en god måte. Likevel, tar man det
på fulltid er det forventet en studieinnsats på ca. 1675 timer pr år (41 studieuker x 40 timers
arbeidsuke). I de fagemnene der det er få samlingsdager vil det være tilsvarende flere
innleveringsoppgaver med tilhørende individuell tilbakemelding. Enkelte fagemner krever flere
samlingsdager, eksempelvis det tekniske faget GEO 2201.
Vi mener at de fire mest sentrale suksessfaktorene som kan gjøre studiet til et attraktivt studie med
god søkning er:


Aktuelle og etterspurte fagemner.



Fleksibelt, samlingsbasert studie med nettstøtte.



Tilrettelegging for trivsel og «nærhet» til studentene.



Åpenhet for nye undervisningsmetoder i sammenheng med mål om økt læringsutbytte

Begrunnelse for studiets oppbygning/organisering:
En sentral suksessfaktor for geografistudiet de siste 15 årene har vært at det er organisert som et
fleksibelt, samlingsbasert studie. En annen viktig suksessfaktor (jf evalueringer fra studentene) er
graden av, og måten faglærerne engasjerer seg for studentene. Omgjøring til et samlingsbasert
studie med nettstøtte handler om å gjøre grep som går utover den allmenne holdningen om «å ta
opp video av forelesninger». Faglærerne må engasjere seg aktivt for at dette skal gi best mulig
resultat. Det sosiale fellesskapet rundt undervisningen/samlingene er viktig. Vi har utviklet opplegget
basert på faglig kvalitet og tilbakemeldinger, samt etterspørsel hos studentene og aktuelt arbeidsliv.
En stor andel har jobb og familie ved siden av studiene, og de ønsker derfor korte og intensive
samlinger. Tiden mellom blir da fleksibel (men travel) med tanke på å levere arbeidskrav, få
oppfølging av faglærere osv. Vi anbefaler studenter med jobb og familie ved siden av til å vurdere
årsstudiet over to år. Dette gjøres i samsvar med studieveileder og programansvarlig. Mange innser
raskt at arbeidsmengden er større enn de hadde sett for seg. Ved å ta det på halv fart øker
sannsynligheten for bedre resultat og gjennomstrømming.
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Det opplegget som er beskrevet i emnebeskrivelsen for DS (EX153S), og som skal inngå som første
semester i bachelor i geografi, bygger på erfaringer fra de fire siste studieårene med DS som et
samlingsbasert og nettstøttet emne både på bachelor i sosialt arbeid på studiested Helgeland (Mo i
Rana), og for bachelor i barnevern for studenter på studiested Vesterålen. Disse to studiene har vært
tilbudt og kjørt som samlingsbaserte studier på deltid over fire år (75 % studieprogresjon). Dette er et
opplegg som har vært kjørt siden første opptak med DS på bachelor i sosialt arbeid på studiested
Helgeland i 2013, første studieår hvor DS ble en obligatorisk del av alle bachelorprogram på FSV. DS i
bachelor i geografi vil være et fulltids-studie hvor alle deler av DS gjennomføres i løpet av
høstsemesteret, og avsluttes med en sammensatt vurdering i tråd med emnebeskrivelsen. Det er
planer om å samkjøre dette emnet med studieprogrammet, Bachelor i kommunal økonomi.
Det vi alltid har som grunnlag er vektleggingen av fagdidaktikk og læringsutbytte. En ansatt i
fagmiljøet har bl.a. deltatt i forum for nettpedagogikk (sammen med bl.a. Høgskolen i
Stord/Haugesund, UiS, UiA m.fl.), to har praktisk pedagogisk utdanning, to har tatt
høgskolepedagogikk, og det er tett dialog med fagmiljøet som jobber for nye digitale læringsverktøy
(som bl.a. nylig resulterte i EXcITEd).
Behovet for studier med en slik organisering er stort. To store grupper av våre studenter er
henholdsvis toppidrettsutøvere og lærere i videregående skole. Som eksempel fikk vi inn en
hjemmeeksamen fra Sveits i 2015 da skiløperen Emil Iversen deltok i World Cup. De siste to-tre årene
har vi også hatt et økende antall «unge» studenter, mer eller mindre rett fra videregående.
Studentene bor spredt i hele landet (også i universitetsbyer som Bergen, Oslo og Trondheim der de
har campusstudier i geografi), og tilbakemeldinger fra studentene viser at de færreste hadde tatt
studiet dersom det ikke var fleksibelt opplegg.
Faglærers rolle er mer en tilrettelegger og veileder i dialog med studenten, enn en tradisjonell
foreleser. Det krever en aktiv involvering av både faglærer og student. Studentene må ta ansvar selv,
men faglærere har en struktur på undervisningen med fastlagte frister. Blir det avvik er det fort å
oppdage, og da tar faglærer straks kontakt med aktuelle student for å følge opp. Gjennom bruk av
kullbaserte facebookgrupper holdes den faglige aktiviteten og engasjementet ved like, mye styrt av
studentene selv. De blir mer «kjent», faglærere kommenterer, liker osv. Det formelle faglige
undervisningsopplegget er imidlertid via fronter og samlingene. God veiledning og oppfølging av
studentene har vært en av suksessfaktorene og skapt et godt omdømme for årsstudiet i geografi de
siste årene (uformelle undersøkelser ved studiestart viser ca. 40% rekruttering via «jungeltelegrafen»
eller anbefalinger fra kollega, familie og venner). Geografimiljøet søker å prøve ut nye digitale
undervisningsmetoder, samt anvende sosiale medier etc. som supplement. Korte videosnutter,
webinar, skypeveiledning, egen facebookgruppe pr kull er eksempler på dette. I perioden der
bachelorkullet går sammen med med årstudiet (2. og 3.semester) vil bachelorstudentene få innpass i
årsstudiekullet, samtidig som deres eget kullrom opprettholdes for å beholde «klassefølelsen». Fra
2017 skal også flere av de fagansatte delta i prosjekter (finansiert av Norgesuniversitetet) med tanke
på å involvere studenter i forskningsprosjekt, anvende droner og visualiseringsmetoder m.m.
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Studieprogrammet ved Nord sammenlignet med det som tilbys ved andre universiteter i Norge
Ved de tre største universitetene i Norge tilbys bachelorstudie i Geografi, og studieplanen og måten
studiene er bygget opp på er rimelig lik ved de tre institusjonene. Felles er at det legges opp til at
studiet kan inneholde en «komponent» på minst 60 studiepoeng (tilsvarende et årsstudium) som en
del av studieprogrammet. I forslaget til studieplan for bachelor i geografi som FSV/Nord universitet
er det planlagt med geografiske og relevante emner gjennom hele studieprogrammet.
Bachelor i geografi ved NTNU:
Studieplanen viser et felles opplegg med geografiemner inkl. ex.fac og metode/statistikk i første
studieår. 2. studieår er helt fritt, i den forstand at studentene kan velge mellom årsstudium i et annet
fag, utenlandsopphold eller valgfrie emner. 3. studieår består av ex.phil, bacheloroppgave og
fordypnings- eller perspektivemner. En student kan da få en bachelor i geografi hvor antall
studiepoeng og relevante geografiemner utgjør i overkant av 100 sp geografifag/-emner.
Bachelor i geografi ved UiB:
Bachelor i geografi ved UiB tilbyr fire ulike spesialiseringer:
1. Naturgeografi
2. Miljø- og landskapsgeografi
3. Økonomisk geografi, regional utvikling og planlegging
4. Utviklingsgeografi
Spesialiseringene har et omfang på 100 studiepoeng. Studenten må i tillegg velge 60 sp frie
emner/årsstudium i 4. og 5. semester. Studentene får med andre ord en god fordypning i de
spesialiseringene de velger, men omfang av geografi i programmet vil avhenge av de 60 frie
studiepoengene som tas som del av studiet.
Bachelor i geografi ved UiO:
Studiet er bygget opp med en fordypning i samfunnsgeografi på 90 sp. Valgfrie støttefag er på 40 sp,
og frie emner på 30 sp. I tillegg kommer ex.phil og ex.fac på 20 sp. Også i dette studieprogrammet vil
det være avgjørende hvilke frie emner og støttefag (utgjør til sammen 70 sp) som studentene velge
med tanke på antall studiepoeng geografifag/-emner som studiet vil inneholde.
I forslag til bachelor program ved FSV mener vi at vi legger opp til et studieprogram som i stor grad,
og i større grad enn ved de tre etablerte universitetene, består av emner i geografi.
Dannelsessemesteret er bygget opp med 10 + 10 sp ex.phil og ex.fac i tillegg til 10 sp med akademisk
tekst, såkalt skrivekurs/tekstseminar. Også her vil det være stort innslag av forskningsrelevante
geografiske tekster som legges inn som innhold. I realiteten er det da 160 av de 180 studiepoengene
som kan defineres som geografiske emner. Dette vil gi studentene på studiet et større omfang av
geografi som fag i studiet, sammenliknet med studiene ved NTNU, UiB og UiO. Også andelen av
emner som Geografiske teorier, Kartografi, Samfunnsgeografisk forskningsmetode og
bacheloroppgave utgjør til sammen 45 studiepoeng. Dette er mer enn det som inngår i studiene ved
NTNU, UiB og UiO, og vil legge til grunn gode forutsetninger for at studentene opparbeider seg god
og relevant kunnskap og læringsutbytte i denne viktige delen av geografi som samfunnsvitenskapelig
fag. I denne sammenhengen bør det også nevnes at vi i de foreslåtte utvekslingsalternativene som er
aktuelle for studentene på studiet, legger opp til at det skal tas relevante emner på bachelor i
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geografi og/eller studier som ligger svært nært opp til dette (se evt. beskrivelse av
internasjonalisering/utveksling).

2.4 Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset
læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås.
I forslag til studieplan for bachelor i geografi legges det opp til at store deler av studiet kan tas som
nett- og samlingsbasert. Alle de rene geografiemnene er samlingsbaserte med nettstøtte. Dette
inkluderer obligatoriske samlinger og nettstøttet undervisning.
NB. På slutten av punkt 2.5 finner man en tabell som samlet viser oversikt over de enkelte emnene,
undervisningsform, læringsaktiviteter og undervisningsmetoder, samt vurderingsordninger.
Nettstøtte:
På Fronter legger vi ut forelesninger, små videoklipp fra tema, webinar (gruppevise diskusjoner,
veiledning etc), aktuelle linker og nyheter, fremdriftsplan, læringsmål, lesestøtte etc. Dette skjer i en
trinn-for-trinn prosess i tråd med studieprogresjonen. Vi baserer det vi legger ut på forskning,
erfaring fra nettpedagogiske forum og lang erfaring med nettstøttet læring i faget. Lange
videoopptak av undervisning på campus er for eksempel uegnet fra et pedagogisk perspektiv. Utover
de konvensjonelle læringsprinsippene (MAKVISA) må man ta høyde for at man ikke møter
studentene face-to-face. Uansett vil konsentrasjon, vektlegging av sentrale deler/«knagger» i
pensum være viktige ledetråder for at studentene skal jobbe mest mulig selvstendig. Hvert kull har
også en lukket facebookgruppe der det foregår mye utveksling av faglige tips, spørsmål, råd og noe
av mer sosial/faghumoristisk karakter. På den måten blir studentene mer aktive, de deler kunnskap
og erfaring med hverandre og de styrker «klassefølelsen». Faglærere følger opp ved behov, men
presiserer at alt av formelt faglig materiale legges på Fronter. For øvrig har vi en praksis med rask
responstid ovenfor henvendelser fra studentene. Får man ikke svar innen et par dager har vi lagt opp
til at de kan purre eller ta kontakt med en annen faglærer. I praksis så svarer vi også i helger etc.,
men det er ikke noe vi lover studentene. Det går på kvoten for «ekstra service/levering av mer enn
forventet».
Nye digitale pedagogiske verktøy - fleksibelt og appellerer til de unge
Innleveringsoppgaver (arbeidskrav):
Mellom samlingene jobber studentene med arbeidskrav i form av innleveringsoppgaver (generelt to i
hvert fagemne) som leveres på læringsplattformen Fronter. Dette er organisert slik at ikke alle
kommer med frister samtidig, men spredt jevnt utover i semesteret. Disse innleveringene
gjennomgås og studentene får individuelle tilbakemeldinger. En framdriftsplan viser frister, når
lesestøtte blir lagt ut etc. I tillegg informerer faglærere om hvor lang tid det tar før alle har fått
individuelle tilbakemeldinger. Alle skal ha det før neste innleveringsfrist i det aktuelle emnet. Dette
for å sikre læringsutbytte av tilbakemeldingene. Studentene på geografi årsstudium får betydelig
skrivetrening og verdsetter tilbakemeldingene høyt.
Studentaktiv læring – faglærer som aktiv, engasjert og konstruktiv veileder
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Obligatoriske samlinger (arbeidskrav):
Samlingene vil inkludere ekskursjoner, besøk og innspill fra forvaltningsmyndighetene, FoUinstitusjoner, bedrifter etc., samt interne forelesninger og gruppearbeid.
På årsstudiet er det fire obligatoriske og intensive samlinger, à tre dager (onsdag, torsdag og fredag).
Lengden er tilpasset tilbakemeldinger fra studentene. Samlingene er lokalisert på fire forskjellige
steder. Dette gir oss en unik mulighet til å anvende geografifaget både i teori og praksis på en
effektiv måte. Vi besøker f.eks. NGU (Norges Geologiske Undersøkelser) i Trondheim, er på rundtur
på Ørlandet og diskuterer bruk og vern-problematikk knyttet til utbygging av flybasen, og i Flatanger
drar vi ut på oppdrettsmærene og får informasjon fra de ansatte på
oppdrettsanlegget/visningssenteret til Bjørøya m.m. Videre har vi egne forelesninger,
gjesteforelesere (eks. ordfører i Flatanger som forteller om muligheter og utfordringer for en liten
kystkommune), gruppearbeid, veiledning og rådgiving, og sosiale aktiviteter som geoquiz,
kveldsutflukt, konkurranser etc. Dette betyr at faglærerne som deltar er «på» og tilstede hele tiden.
Årsaken til at samlingene er obligatoriske er at ekskursjoner og nærhet til omgivelsene er
grunnleggende i forhold til forståelse av fagets egenart. Ved å være i landskapet får vi en genuin
mulighet til å koble teori til praksisfeltet. Studentene skal på denne måten lære «å se geografisk»,
det vil si observere, diskutere, analysere og vurdere det de opplever i sine omgivelser. En annen
viktig dimensjon ved samlingene er det sosiale med tanke på læringsmiljø. Flere studenter har
spesifikt uttrykt at samlingene er essensielle for å oppnå best mulig læringsutbytte. Dette ser vi også
ved at studenter som tar studiet på halv fart møter opp på samlinger også i det andre året. Det er da
ikke obligatorisk fordi de hadde deltatt på samlingene året før. Enda en dimensjon er relatert til at
studentene blir faglig kjent med ulike deler av Trøndelag fordi vi lokaliserer samlingen på ulike
steder, nettopp for å illustrere ulike sentrale deler av faget/pensum. Studenter som jobber med
undervisning anvender også konkrete eksempler fra samlingene i sin undervisningsaktivitet.
Trives og lykkes – bli kjent med ulike deler av Midt-Norge og Trøndelag
I 4. semester er emnene lagt opp til at de kan tas samlingsbasert, mens de studentene som ønsker
det kan også følge GEO2201 (geografiske informasjonssystemer) som campusbasert på studiested
Steinkjer. Årsaken er at dette emnet gjennomføres slik for studenter som er tilknyttet
studieprogrammet Bachelor i utmark/naturforvaltning. 4.semester er for øvrig det vi anbefaler
studentene som internasjonaliseringssemester. Vi må regne med at en del studenter velger å bytte
ut et av emnene i dette semesteret. Årsaken er at GEO2201 er såpass teknisk krevende at det fordrer
motivasjon for å jobbe med dette. Nytteverdien av faget er imidlertid stor og slike fag er dessuten
etterspurt i arbeidslivet, for eksempel innen forvaltning- og planleggingsvirksomheter.
Fra 5. semester vil det være større innslag av mer campusbaserte undervisningstilbud, for eksempel
SO216S, IN107S og GEO3701. Disse emnene er for øvrig tilrettelagt for at studenter også kan ta
emnene via nett. Opplevelsesbasert verdiskapning med feltkurs (GEO3601) har samling med
tilhørende feltmetodikk på Island. I etterkant jobber studentene gruppevis med en omfattende
feltkursrapport. Denne kan de velge om skal være skriftlig eller digital. Her kombinerer de ulike
metoder i innsamling og bearbeiding av data. Faglig så medfører denne samlingen stor læringsverdi,
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blant annet fordi studentene får innsikt i sentrale geografiske utfordringer om
turisme/entreprenørskap, risiko, miljø, regional utvikling og sikkerhet i en internasjonal kontekst.

2.5 Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset
læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås.
Det planlegges med stor variasjon i bruk av vurderingsformer på studiet, og med krav til både
innleveringsoppgaver og deltakelse på samlinger og feltkurs for å få vurdering i emnet. Mange av
emnene har sammensatt vurdering hvor det er en kombinasjon mellom oppgave eller mappe og
muntlig eksamen, eller med muntlig og skriftlig skoleeksamen. Vurderingsformene som er valgt på de
ulike emnene mener vi støtter godt opp det læringsutbyttet de enkelte emner og fag har.
Vurderingsformene er også basert på geografi som et syntese- og refleksjonsfag, hvor ulike
elementer fra geografifaget skal trekkes inn i oppgaver og innleveringer i de ulike emnene.
Studiet tilbys i stor utstrekning som et samlingsbasert og nettstøttet studie. Derfor legges det også
opp til større grad av hjemmeeksamen, med ulik lengde (tid til eksamen) og oppgaveinnleveringer
(med grundige tilbakemeldinger). I siste del av studiet blir det i større omfang brukt sammensatt
vurdering hvor muntlig individuell eksamen inngår i vurderingsordningen.
Totalt sett er det stor variasjon i bruk av vurderingsordninger, og omfanget av vurderingsordningene
er stor med utstrakt bruk av sammensatte vurderingsordninger. På denne måten mener vi at vi har
gode forutsetninger for å kvalitetssikre at vurderingene skal gjenspeile det læringsutbytte som
studentene skal oppnå i de ulike emnene og at vurderingsordningene på en god måte legger opp til
at studentene skal kunne måles ut fra det faglige nivået de har oppnådd.
Ingen emner bruker kun bestått og/eller godkjent som vurdering. Alle emner i studieplanen har
gradert karakterskala hvor studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse i emnet/faget
karaktersettes med ordinær gradert karakterskala fra A – F.
Oversiktstabell over bruk av de ulike arbeids-, lærings- og vurderingsordningene for studiet
Emnekode

Emnenavn

Underv
isningsform

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Vurderingsordninger

GEO1111

Naturgeografi

Nett- og
samlings
basert

Emnet er basert på obligatoriske
samlinger og nettundervisning med vekt
på innleveringsoppgaver. Samlingene
legger vekt på forelesninger, ekskursjoner
og gruppearbeid.

Hjemmeeksamen, varighet 3
uker (individuell)

GEO1131

Miljø- og
ressursgeografi

Nett- og
samlings
basert

Emnet er basert på obligatoriske
samlinger og nettundervisning med vekt
på innleveringsoppgaver. Samlingene
legger vekt på forelesninger, ekskursjoner

Karakterskala: A-F
Obligatorisk arbeid:
To innleveringer (OA 1 og OA 2)
Obligatorisk deltakelse på to
samlinger (OD1 og OD 2).
Hjemmeeksamen (individuell, 30
timer)
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og gruppearbeid.

GEO1141

GEO1122

GEO1042

NAT3211

Regional utvikling
og globalisering

Geografiske
teorier og
dannelse

Kartografi

Naturbasert
reiseliv

Nett- og
samlings
basert.

Nett- og
samlings
basert.

Nett- og
samlings
basert.

Nett- og
samlings
basert

Emnet er basert på obligatoriske
samlinger og nettundervisning med vekt
på innleveringsoppgaver. Samlingene
legger vekt på forelesninger, ekskursjoner
og gruppearbeid.

Emnet er basert på obligatoriske
samlinger og nettundervisning med vekt
på innleveringsoppgaver. Samlingene
legger vekt på forelesninger, ekskursjoner
og gruppearbeid

Emnet er basert på obligatoriske
samlinger og nettundervisning med vekt
på innleveringsoppgaver. Samlingene
legger vekt på forelesninger, ekskursjoner
og gruppearbeid.

Karakterskala: A-F
Obligatorisk arbeid:
To innleveringer (OA 1 og OA 2)
Obligatorisk deltakelse på to
samlinger (OD1 og OD 2).
Oppgave (individuell).
Karakterskala: A-F
Obligatorisk arbeid:
To innleveringer (OA 1 og OA 2)
Obligatorisk deltakelse på to
samlinger (OD1 og OD 2).
Hjemmeeksamen, 6 timer
(individuell).
Karakterskala: A-F
Obligatorisk arbeid:
To innleveringer (OA 1 og OA 2)
Obligatorisk deltakelse på to
samlinger (OD1 og OD 2).
Hjemmeeksamen, 5 timer
(individuell).
Karakterskala: A-F

Forelesninger

Obligatorisk arbeid:
To innleveringer (OA 1 og OA 2)
Obligatorisk deltakelse på to
samlinger (OD1 og OD 2).
Sammensatt vurdering:

Gruppediskusjoner



Bedriftsbesøk

Oppgave (individuell eller
parvis, 6 ukers varighet).
Teller 40 %

Muntlig. Teller 60 %
(individuell)
Karakterskala: A-F
Obligatorisk arbeid: Forprosjekt
Obligatorisk deltakelse:
Bedriftsbesøk.
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GEO2201

Geografiske
informasjonssystemer

Nett- og
samlings
basert
Tilbys
også
som
campus
undervis
ning
med
forelesn
inger,
nettstøt
te og
øvinger
med
veileder

SO216S

Samfunn, klima
og miljø. Globale
og lokale
utfordringer

Ansikt
til ansikt

Undervisningen tar utgangspunkt i
konkrete og realistiske problemstillinger,
som skal løses ved hjelp av praktisk arbeid
med programvare og datagrunnlag. Det
praktiske arbeidet understøttes av teori
gjennom forelesninger. Undervisningen
innbefatter noe feltarbeid samt deltakelse
på eksterne fagdager og bedriftsbesøk.

Sammensatt vurdering:
Mappe basert på innleveringer,
teller 60%.
Karakterskala A - F
Muntlig eksamen (individuell) 30
minutter, teller 40%.
Karakterskala A – F

For nettstudenter er alle fire samlinger
obligatoriske.
For campusstudenter er utvalgte øvinger
iht framdriftsplan obligatoriske.

12 forelesninger, 10 seminarer,
studentaktiviteter, undervisningsformer
på forbruk, nettsøk etter rapporter om
klimaposisjoner i media.

Samlet vurdering settes når
mappen er godkjent og muntlig
eksamen bestått

Hjemmeeksamen, 1 uke, maks
10 sider.
Individuell oppgave. Teller 100%
av karakteren.
Gradert karakterskala A-F

GEO3701

GEO3601

Samfunnsgeografisk
forskningsmetode
med
semesteroppgave

Nettbas
ert.
Tilbys
også
som
campus
basert

Semesteroppgave med veiledning og
øvinger.
Alle forelesninger legges ut som
videoopptak.



Opplevelsesbaser
t verdiskapning
med feltkurs

Nett- og
samlings
basert.

Sentrale deler av undervisningen vil
foregå som feltkurs til Island. Dette vil
innebære ekskursjoner, bedriftsbesøk,
forelesninger, gruppediskusjoner,
dokumentering, uformelle intervju. Vi går
«backstage» og får kunnskap om
muligheter og utfordringer som det
islandske samfunnet har. Hva slags type
overvåkningsteknologi anvendes, og hva
med bæreevnen i forhold til den økende
mengde turister som besøker Island?

Sammensatt vurdering:
Oppgave (i gruppe, bygger på
feltkurs) Teller 40 %

Feltkurs

Nettstøtte med diskusjonsgrupper på
webinar vil supplere feltarbeidet.

GEO3752

Bacheloroppgave

Nett- og
samlings

Samlingene vil bestå av forelesninger,
feltkurs/ekskursjoner og gruppearbeid.



Mappe: Fire
innleveringsoppgaver
(individuell), vurderes som
bestått/ikke bestått
Skriftlig skoleeksamen, 5
Timer. Teller 100 % av
karakteren
Karakterskala A – F

Muntlig (individuell) Teller 60 %

Karakterskala: A-F

Obligatorisk deltakelse (OD) på
feltkurs i Island: Forutsetning for
å få å levere oppgave (OP) og gå
opp til muntlig (MU).
OP må være bestått for å få lov
til å gå opp til muntlig.
Sammensatt vurdering:
Skriftlig bacheloroppgave som
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basert

teller 40 %
1. samling er på Island og vektlegger
anvendelse av geografisk teori og metode
og ideutvikling.

Individuell muntlig som teller 60
%

Karakterskala: A-F
2. samling på Steinkjer (bachelorseminar)
vektlegger vitenskapsteoretisk perspektiv,
oppgaveskriving og metode.
IN107S

EX153S

Globalisering og
internasjonal
politisk økonomi

Dannelsessemesteret

Forelesn
inger ukentlig

Ansikt
til
ansikt,
samlings
basert
og
nettstøt
tet

Emnet har ukentlige forelesninger.
Det vil ligge generell informasjon,
forelesninger, notater, videoer og
arbeidsoppgaver på Fronter

Undervisningen består av en veksling
mellom forelesninger, studentaktivitet,
seminarer og gruppearbeid. Utvalgte
deler av pensum blir behandlet i
forelesninger, men studenten har selv
ansvar for å gjennomgå alt pensum. Det
forventes at studentene påvirker
innholdet i diskusjoner og seminarer ved
å bidra med egne innspill og
kommentarer.

Individuell hjemmeeksamen, 29
timer. 10 sider (forside, forord
og litteraturliste kommer i
tillegg).
Hjemmeeksamen teller 100% av
karakteren. Gradert
karakterskala A-F.
Sammensatt vurdering:
1. 2 oppgaver, teller 1/3
2.Skriftlig skoleeksamen, 4
timer. Teller 1/3
3. Muntlig, teller 1/3.

Gradert karakterskala A-F

Undervisningen er i stor grad
samlingsbasert (uke 34, 38, 42 og 46),
med et ukentlig tekstseminar (som kan
gjøres via nettet).

2.6 Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier.
Studenter med fullført bachelor i geografi vil kunne være kvalifisert for opptak på MASAMF ved
FSV/Nord universitet. I tillegg vil studenter som fullfører MASAMF kunne være kvalifisert for opptak
på Ph.d. i sosiologi ved FSV.
Studenter med fullført bachelor i geografi vil også være kvalifisert for opptak på master i geografi
eller andre samfunnsvitenskapelige program ved UiO, UiB og NTNU. Utover dette vil de også være
kvalifisert for opptak på master i geografi ved andre universitet i Norden og internasjonalt. Også våre
internasjonale samarbeidsinstitusjoner tilbyr relevante masterprogram innen geografi, areal- og
ressursplanlegging, byplanlegging ol.
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Studiet legger grunnlaget for yrkesmuligheter innenfor næringsliv, offentlig planlegging, skoleverk og
FoU. I dag jobber geografer innenfor et bredt fagfelt. For eksempel innen miljø- og bærekraftig
byplanlegging, næringsselskap, arealplanlegging, reiseliv og undervisning. I Steinkjer er det geografer
som fylkesberedskapssjef, samfunnsplanlegger i kommunen, KS-leder, konsulent hos GEO data,
rådgiver hos Distriktssenteret, i undervisnings- og forskerstillinger, og som selvstendige
næringsdrivere.
Geografer har helhetlig kunnskap og forståelse for samspillet mellom mennesker, samfunn og natur.
I dag blir slik kompetanse i økende grad etterspurt fordi miljø- og samfunnsutfordringer må løses på
tvers av fagdisipliner, sektorer og interessegrupper. Hvilket yrke man havner i avhenger av eget
interessefelt og hvilken tematisk fordypning man velger. Studiet kvalifiserer blant annet til arbeid
innen offentlig planlegging og næringsutvikling, privat næringsliv og kartfaglig arbeid (krever
fordypning i kart/GIS), og til undervisning i geografi og samfunnslære i videregående skole. Mange
geografer jobber også som prosjektleder for utviklingsarbeid og forskningsprosjekt, for eksempel i
Norges Forskningsråd, NIBR, Innovasjon Norge, Distriktssenteret, m.fl.

2.7 Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid,
som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart.
Dette punktet er nærmere redegjort for i punkt 3.4

2.8 Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering, som skal være tilpasset
studiets nivå, omfang og egenart.
Fakultet for samfunnsvitenskap har følgende avtaler som alle er aktuelle ift. utvekslingsopphold for
studenter og ansatte på Bachelorstudiet i geografi. Det er i dag faglig kontakt og avtaler med
følgende to institusjoner:
1. University of Akureyri på Island som tilby studier og emner som kan være relevant for
studenter på bachelor I geografi. Institusjonen er med i samarbeidet på Master in Social
Science (MASCIENCE) sammen med FoU-ansatte og studenter som går på dette studiet.
Geografimiljøet i Trøndelag (Steinkjer) har også et nært samarbeid med University of
Akureyri, og har så sent som i høstsemesteret – 2016 arrangert et feltkurs på Island i
opplevelsesbasert verdiskapning i tett samarbeid med FoU-miljøet på Akureyri og i Steinkjer
2. Nord universitet/FSV har en samarbeidsavtale med University of Northern British Colombia
(NBCU) på MASCIENCE, og en av fordypningene på dette studiet. Også her er det et godt og
etablert samarbeid mellom FoU-ansatte på de to institusjonene. NBCU har tre relevante
studier på bachelornivå som alle er relevant ift. utveksling for studenter på bachelor i
geografi ved Nord universitet. Bachelor in Geography, Bachelor in Planning, og Bachelor in
Enviromental Studies.
I tillegg arbeider FSV med å få avklart en konkret avtale med Roskilde universitet I Danmark. FSV har i
flere år hatt et samarbeid med Roskilde universitet, og fakultetet har to professor II (20 % bistilling)
ansatte som arbeider på Roskilde og som bidrar innad i FoU-miljøet og ansatte ved FSV.
Også ansatte i geografimiljøet i Steinkjer har samarbeid og kontakt med fagmiljøet i Roskilde.
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Aktuelle bachelorstudier ift. utveksling er bachelor i geografi, bachelor i Plan, By og Process og
Bachelor i Teksam - Miljøplanlegging, som alle ligger under det samfunnsvitenskapelige fakultetet i
Roskilde. Vi har som intensjon å få signert en konkret avtale på institusjonsnivå med Roskilde i løpet
av vårsemesteret 2017.
Aktuelt semester for utveksling i det foreslåtte studieprogrammet i bachelor i geografi vil være i
4.semester i studieplanen.
De tre aktuelle institusjonene vi foreslår som aktuelle for utveksling for studenter på programmet er
valgt ut fra tre viktige kriterier:
1. De foreslåtte institusjonene har vi i dag et samarbeid med og kontaktnett med, både
administrativt og faglig. På to av institusjonene har vi etablerte studieprogram som vi
konkret samarbeider om.
2. Institusjonene har svært relevante studier på bachelornivå som alle gir godt grunnlag for
relevante emner som kan inngå i bachelor i geografi
3. Alle institusjonene ligger i land hvor det er mulighet for utreise og hvor det kan gis stipend og
lån til studenter som ønsker utvekslingssemester.

2.9 Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser og
arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet.
Studieprogrammet er ikke et nytt fagområde ved universitetet. Lokaler, bibliotektjenester,
administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold for studentene forutsettes å
være tilfredsstillende. For å etablere bachelor i geografi vil det ikke være behov for å utvikle nye
emner, men bygger på etablerte emner fra årsstudiet i geografi, fordypning i geografi og emner fra
avdeling tidligere NSN (HiNT) i Steinkjer og ved FSV i Bodø. Etablering av studieprogrammet medfører
ikke ekstra ressurser for biblioteket vil til innkjøp av litteratur.
Det er ikke behov for spesielt teknisk utstyr for å etablere bachelor i geografi ut over det som er
etablert på studiested Steinkjer og ellers ved Nord universitet.
Studenter på studiet får en innføring om bibliotektjenester av bibliotekansatte på 1.samling i
årsstudiet (kan på sikt flyttes til 1.samling i dannelsessemesteret) og på 1.samling i 6.semester. Det
sistnevnte har et mer konkret fokus på artikkelsøk i forbindelse med arbeidet med bacheloroppgave.
Biblioteket stiller seg positiv til å yte service til nettstudentene, men det blir i en liten grad brukt. Om
det blir noen flere studenter som tar kontakt vil det utgjøre marginal endring fra i dag.
IT-hjelp er tilgjengelig på lik linje med andre studenter på Nord. Det er kjente problemstillinger for
ansatte på IT-drift. Ellers får studentene tilbud om veiledning/opplæring i læringsstøttesystemet
fronter dersom det er behov for det.

24

Fagmiljø tilknyttet studiet
(studietilsynsforskriften § 7-3)
3.1 Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik
det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige
og kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres.
Tabellen nedenfor viser emneansvaret for de ulike emner som inngår i forslaget til etablering av en
bachelor i geografi ved Fakultet for samfunnsvitenskap. I forhold til faglig krav og nivå fra NOKUT i
syklus 1 (bachelornivå), så skal minimum 50 % av emnene gis og ha emneansvarlig med
førstekompetansenivå. I forslaget til studieplan gis 135 studiepoeng i planen av FoU-ansatte med
førstekompetansenivå, og 45 studiepoeng av FoU-ansatte uten førstekompetanse. I forslaget til
studieplan innebærer dette at FoU-ansatte med førstekompetanse har emneansvar som utgjør 75 %
av de studiepoeng som inngår i planen. Dette er godt innenfor de krav som er satt av NOKUT og som
er en del av Nord universitets eget kvalitetssikringssystem og kvalitetskrav til studier på lavere grad
(syklus 1).
Oversikt over emne- og undervisningsansvarlige på studiet med kompetanse og ansettelsesforhold
Emnekode

Emnenavn

Emneansvarlig

Ansettelse

Stillingskode/
-nivå

Studiepoeng

EX153S*

Dannelsessemesteret
(DS)

Kjartan Koch
Mikalsen

Fast -100%

Førsteamanuensis

30

GEO1131

Miljø- og ressursgeografi

Anne Wally Ryan

Fast -100 %

Førsteamanuensis

15

GEO1141

Regional utvikling og
globalisering

Geir Olav Knappe

Fast- 100%

Universitetslektor

15

GEO1122

Geografiske teorier og
dannelse

Geir Olav Knappe

Fast – 100%

Universitetslektor

10

GEO1042

Kartografi

Ivar Svare Holand

Fast -100 %

Førsteamanuensis

5

GEO1111

Naturgeografi

Anne Wally Ryan

Fast – 100 %

Førsteamanuensis

15

GEO2201

Geografiske
informasjonssystemer
(GIS)

Torgrim Sund

Fast – 100%

Universitetslektor

20

GEO3601

Opplevelsesbasert
verdiskapning med
feltkurs

Anne Wally Ryan

Fast -100%

Førsteamanuensis

10

SO216S

Samfunn, klima og miljø.
Globale og lokale
utfordringer

Grete Hovelsrud

Fast -80%

Professor

10
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GEO3701

Samfunnsgeografisk
forskningsmetode med
semesteroppgave

Knut Ekker

Fast- 100%

Førsteamanuensis

15

NAT3211

Naturbasert reiseliv

Anne Wally Ryan

Fast -100%

Førsteamanuensis

10

IN107S

Globalisering og
internasjonal politisk
økonomi

Elisabeth
Pettersen

Fast -100%

Førstelektor

10

GEO3752

Bacheloroppgave

Gjermund Wollan

Fast -100%

Førsteamanuensis

15

*Formelt i Emnebeskrivelsen er det professor (dekan) Hanne Thommesen som står som enmeansvarlig.
Førsteamanuensis Kjartan Koch Mikalsen vil ha undervisningsansvar for e.phil og ex.fac-delen av D

Begrunnelse for fagmiljøets tilstrekkelige kompetanse:
Totalt sett så tilbyr pr. dd. geografimiljøet ved FSV (studiested Steinkjer) et samlingsbasert årsstudiet
i geografi. Dette er også meldt inn i planlagt studieportefølje for studieåret 2017/18. Fagmiljøet har
også tilbudt en fordypning i geografi de siste studieårene. Denne vil i praksis utgå (utfases) når vi nå
håper å få etablert en fullverdig bachelor i geografi.
I tillegg er det besluttet å tilby en fordypning (30 studiepoeng) i geografi fra studieåret 2017/18.
Denne vil inngå Master i samfunnsvitenskap (MASAMF) på lik linje med de andre fordypningene i
MASAMF. Dette innebærer at FSV fra studieåret 2017/18 vil kunne tilby årsstudiet og bachelor i
geografi (syklus 1), og en fordypning i geografi på MSAMF (syklus 2) som vil kunne kvalifisere for
opptak på ph.d. i sosiologi (syklus 3). På denne måten vil vi få en geografiutdanning som dekker både
bachelornivået, masternivået og som gir grunnlag for videre opptak på ph.d.
Fagmiljøet på studiested Steinkjer består i dag av seks geografer/seks årsverk som alle vil ha stor grad
av undervisning og FoU-arbeid knyttet til studiet. I tillegg kommer de FoU-ansatte som har
undervisningsansvar for emner som EX153S (30 sp), SO2016S (10 sp) og IN107S (10 sp). Disse utgjør
totalt 50 studiepoeng av de emnene som inngår i programmet.
Majoriteten av de FoU-ansatte som inngår si studiet har forskningskompetanse (førstekompetanse)
og deltar alle aktivt i forskning og FoU-prosjekter. Etter opprettelsen av Nord universitet vil
fagmiljøet vektlegge forskningsaktiviteten i større grad. Tre av de FoU-ansatte geografene har startet
opp på professorprogrammet ved FSV nå i høstsemesteret 2016. Dette har vært et svært vellykket
prosjekt ved FSV, hvor antall professorer har økt de siste studieårene. Vi forventer at det i løpet av 2 4 år vil være innslag av FoU-ansatte med professorkompetanse fagmiljøet, og at forskningsaktiviteten
og publiseringen vil øke. Undervisningen kan da i større grad enn før integrere egne
forskningsprosjekt, samt at studentene kan involveres i FoU-prosjekter, spesielt i 2.syklus.
Den digitale kompetansen for å gi god nettstøttet og samlingsbasert undervisning har FoU-miljøet
opparbeidet seg gjennom mange år, blant ved å delta aktivt i nettpedagogiske- og forskningsnettverk
relatert til fleksibel nettbasert læring.
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Ut fra vår vurdering tilfredsstiller den samlede kompetansen til FoU-miljøet, som inngår i bachelor i
geografi, med god margin de krav til kompetansenivå som NOKUT har satt for bachelorstudier/syklus
1 i kvalifikasjonsrammeverket til U&H-sektoren.
Ut fra antall FoU-ansatte i geografi i dag, og den alderssammensetningen som er, vil det være behov
for å rekruttere nye FoU-ansatte med førstekompetanse i løpet av studieåret 2017/18.
Dekan og ledergruppen på FSV har besluttet å lyse ut 1- 2 nye stillinger på førstestillingsnivå for å
styrke FoU-miljøet på sikt. Denne prosessen starter i januar 2017. I februar skal faggruppeleder
gjennomføre medarbeidersamtaler av ansatte i fagmiljøet på geografi for å avdekke hvilke områder
det er viktig å dekke med de nye utlysningene. Vi mener dette er tilstrekkelig for å drifte den
undervisnings- og veiledningsbelastningen som det vil være behov for i studiet.

3.2 Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for
studiet.
Fagmiljøet har samlet sett en bred deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk.
Selv om geografimiljøet ved tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag ikke er så stort, så har deltakelsen i
nasjonale og internasjonale nettverk vært stor i løpet av de siste årene. Også FoU-ansatte ved
tidligere FSV (nå også nye FSV), og som har emner som inngår i forslag til studieprogrammet, har
opparbeidet seg et solid nasjonalt og internasjonalt nettverk. Særlig gjelder dette innenfor
fagområdet klima og miljø, med professor Grete Hovelsrud som en internasjonalt anerkjent forsker.
Førsteamanuensis Anne Wally Ryan er aktiv prosjektdeltaker i et større internasjonalt FoU-prosjekt
knyttet til Slow Adventure i Northern Territories (Northern Periphery and Artic Programme/EU). Hun
var også prosjektleder for «Opplevelsesnæringene» knyttet til VRI-prosjektet i Trøndelag. Det
sistnevnte har gitt henne et stort nettverk (forskning, virkemiddelapparat og næringsaktører) i
Trøndelag så vel som andre deler av landet relatert til opplevelsesnæringene.
Også innenfor tverrfaglig entreprenørskap har FoU-miljøet deltatt i flere prosjekt på nasjonalt nivå,
blant annet sammen med NTNU i TEKOM-prosjektet, finansiert av Norgesuniversitetet. På
tilsvarende fagfelt (samfunnsentreprenørskap) er FoU-miljøet deltaker i et Interreg-prosjektet
RESENS samme med deltakere i FoU-miljøer i Nord-Sverige. Disse er relevante for flere av emnene
som inngår i studieplanen, som for eksempel NAT 321 og GEO 3600.
I fagfeltet knyttet til samfunnsanalyse og regional utvikling vil vi også nevne at Anne Wally Ryan var
prosjektleder for samfunnsanalysen i fase 1 (region Namdal) i Byregionprogrammet som er initiert fra
KDM.
Førsteamanuensis Ivar Holand er aktiv prosjektdeltaker i et samarbeid (Norge – Sverige) som går på
grenseoverskridende samarbeid for sikkerhet (GSS og GSS2). Holand er også prosjektleder for et
internasjonalt prosjekt som forsker på Geographic Information Technology within the Barents region
med stor internasjonal deltakelse og kontaktnett. Dette prosjektet er relevant for emner,
undervisning og FoU-formidling knyttet til emner i kartlære og GIS.
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Professor Grete Hovelsrud har et stort internasjonalt og nasjonalt nettverk knyttet til flere store
forskningsprosjekter hun har ledet og/eller vært deltaker på innenfor klima og miljø.
I denne sammenhengen er det er viktig å nevne vår deltakelse i Nordic Center of excellence med stor
internasjonal deltakelse og aktører både i Norge, Norden og internasjonalt. I tillegg til CLINFprosjektet, Coast Change og Aid Coast som alle er FoU-prosjekter med internasjonal deltakelse og et
stort kontaktnett. Alle disse prosjektene er svært relevante for undervisning og emner som er
innenfor klima og miljø.
Førsteamanuensis Kjartan Koch Mikalsen er deltaker i to store FoU-prosjekt finansiert av Horisont
2020 (EU-prosjekt) som går på global rettferdighet.
Mange av disse nettverkene og samarbeidet er svært relevante for sentrale deler av innholdet i
studiet, og e knyttet til sentrale emner i studieplanen.

Oversikten og deltakelse i nasjonale og internasjonale FoU-nettverk:
Førsteamanuensis Gjermund Wollan
2003-2009: Deltakelse i prosjektene Kultur og helse i et distriktsfylke i regi av Nord-Trøndelag
Fylkeskommune og oppfølgeren FOLK 2. Samarbeidspartnere: Nord-Trøndelag fylkeskommune,
Nasjonalt senter for kultur og helse, HiNT, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)og Helse
Nord-Trøndelag. Min rolle: prosjektmedarbeider.
2003-2004: NFR-prosjekt: Inngrepsfrie naturområder som verktøy for arealforvaltningen, Samarbeid
mellom Nord-Trøndelagsforskning og HiNT, Østlandsforskning, NTNU. Min rolle:
prosjektmedarbeider. Bidrag i forskningsrapport.
2003-2005: Strategisk instituttprogram (SiP), Norges forskningsråd: Innovasjon og næringsretta
nyskaping. Nord-Trøndelagsforskning i samarbeid med Stockholm School of Entrepreneurship,
Copenhagen Business School (Center for Kunst og Lederskab), Learning Lab Denmark og NTNU. Min
rolle: prosjektmedarbeider, deltakelse i konferanseplanlegging og gjennomføring, planlegging av
seminar og faglige innlegg på seminar. Instituttprogrammet som grunnlag for gjennomføring av postdoc.
2005-2006: Deltakelse i forskningsnettverk omkring tema kunnskap i håndverk og taus kunnskap.
Samarbeidet med bl.a. filosofisk institutt, NTNU, og professor Bengt Molander. Dette resulterte i
paperpresentasjon av kunnskap i håndverk på Forum for kunnskapshistorie, NTNU, høsten 2005 og
bidrag i egen publikasjon ved NTNU.
2008-2009: Strategisk instituttprogram (SiP), Norges forskningsråd: Innovasjon i nettverk,
opplevelseskvalitet og «performing places» - kunnskap for økt verdiskaping i opplevelsesnæringene.
Trøndelag forskning og Utvikling i samarbeid med HiNT. Min rolle: prosjektmedarbeider. Resulterte i
fagfellevurdert forskningsrapport om emnet (se foran).
2010: Samarbeid med universitetet i Oslo og det teologiske fakultet om Festivaler og ritualer. Min
rolle: Paper på seminar.
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2010: Samarbeid med filosofisk institutt, NTNU i prosjektet Natur og estetikk. Min rolle: Paper på
seminar.
2014-2015: Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (Norwegian Resource centre for
Art and health). Har hatt 40% av mitt arbeid øremerket senteret i nevnte periode. Senteret har
samarbeid med bl.a. svenske fagmiljø representert ved professor Tøres Theorell, Karolinska insitutet,
Stockholm University og professor Lars Olov Bygren, Lund University. Resulterte i egen
fagfellevurdert forskningsrapport.
2016-2018: RESENS – Regional utvikling og samfunnsentreprenørskap i Norge-Sverige.
Interregprosjekt Samarbeid mellom Mittuniversitetet i Sverige og Nord universitet. Min rolle:
Forskningsleder på norsk side.

Førsteamanuensis Anne Wally Ryan
Deltar i NPA-prosjektet SAINT, Slow Adventure in Northern Territories (Northern Periphery and Artic
Programme/EU) (pågår). Deltakere fra Skottland, Irland, Nord-Irland, Island, Finland, Sverige og
Norge. Vi treffes hvert semester, og dette bidrar til å styrke relasjonene og mulighetene for
forskningssamarbeid om turisme, opplevelsesnæringer, miljø videre. Flere geografer med
førstekompetanse er i nettverket, bl.a. fra Skottland, Island, Sverige og Finland.
Region Namdal (ledelse fra 13 kommuner); som prosjektleder av samfunnsanalysen i fase I av
Byregionprogrammet deltok jeg på nasjonale nettverksmøter i Byregionprogrammet (KUD) sammen
med ordfører og rådmenn fra Namdal (2015). Videre har jeg fulgt opp med å være delaktig ifm
følgeforskning i fase II av programmet (pågår). Det som vektlegges er muligheter for
næringsutvikling, koordinering av næringsapparatet og satsing på entreprenørskap. Har også hatt
innlegg på RN-møter et par ganger.
VRI Trøndelag; I en toårsperiode (2008-2010) var jeg prosjektleder for innsatsområdet
«opplevelsesnæringer» (deltok også i søknadsprosessen). Dette innebar deltakelse i ulike nettverk,
både fylkeskommunalt, FoU miljø i Trøndelag, innenfor reiseliv, kulturnæringer, medarr. av
konferanser m.m. Gjennom nasjonale treff ble nettverket utvidet til FoU-miljøer andre steder i
landet, som f.eks. Agderforskning. Har deltatt i søknadsprosess med AF i ettertid, og ellers fått
oppdrag som foredragsholder, prosessleder m.m. i etterkant.
Strategisk instituttprogram (SIP, 2008-2009), Norges forskningsråd: Innovasjon i nettverk,
opplevelseskvalitet og «performing places» - kunnskap for økt verdiskaping i opplevelsesnæringene.
Trøndelag forskning og Utvikling i samarbeid med HiNT. Også samarbeid med fagmiljø i Danmark,
bl.a. fra Copenhagen Business School (Professor Ole Fogh Kirkeby) og Inst. For Performing Arts i
Odense (Bent Nørregaard). Resulterte i egenproduserte kronikker, bokkapitler, bidrag på konferanser
og seminar, spesielt innen tema festivaler og frivillighet. I etterkant har vi bl.a. gjennom prosjektet
innovasjon og entreprenørskap i kreative og kulturbaserte utdanninger brukt nettverket i Danmark i
forbindelse med studietur, samt på egne seminarer i Steinkjer.
Research Network on Experience Economy, Neûchatel, Sveits i 2009. Deltakere fra Sveits, Danmark,
Nederland, Bulgaria og Norge. Deltok med innlegg og har i ettertid medførte kontakt med ledende
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fagpersoner innen fagfeltet. I PhD-perioden var det begrenset med tid til å følge opp invitasjoner,
men her kan det være muligheter videre.
Trøndersk reiselivsnettverk; deltakelse i styringsgruppa «Smak på Trøndelag», innleid som
foredragsholder på ulike seminarer, deltakelse på konferanser, invitert aktører til å holde
gjesteforedrag og delta i prosjekter m.m.
PhD-kurs i Stockholm-Trøndelag med deltakere fra 7 land innen tema Landscape-Tourism. Dette
resulterte i et nettverk av geografer som jeg har truffet igjen på konferanser, besøk på Univ. i
Reykjavik m.m. Vi ble et nettverk som holder kontakt bl.a. via facebook. Har også kontakt med andre
fagpersoner innen turisme på Island, både på Univ. i Reykjavík og Senter for turismeforskning i
Akureyri.
HiST/nå NTNU, avd. for IIE (nå IME) og Tisip; Mangeårig tett samarbeid og deltakelse på årsmøter,
styremedlem, styreleder, flere prosjektsamarbeid. Tverrfaglig entreprenørskap/E-læring m.m.

Førsteamanuensis Ivar S. Holand
1) Sårbarhet-resiliens-beredskap
Mitt viktigste forskningsnettverk er i utgangspunktet knyttet til Geografisk institutt på NTNU hvor jeg
gjennomførte min PhD, Adaptation of social vulnerability indicators to context, i prosjektet The
Geography of Social Vulnerability to Climate Change and Natural Hazards (VULCLIM). Det påfølgende
forskningsprosjektet Climate change and natural hazards: the geography of community resilience in
Norway (CLIMRES) har jeg ikke vært deltager i, men med kontakt/seminardeltagelse.
Med bakgrunn i fagfeltet for min PhD har jeg deltatt i Interreg prosjektene Grenseoverskridende
samarbeid for sikkerhet 1 og 2 (GSS og GSS2, 2010-2016). Samarbeidspartnerne er Midt
Universitetet/Risk and Crisis Research Centre og beredskapsetater i Trøndelag, Jämtland og
Västernorrland. I GSS var arbeidet sentrert rundt det å arrangere beredskapsøvelser for blålysetater
på begge sider av grensen Norge-Sverige. I GSS2 er fokus flyttet til det å evaluere og lære av
beredskapsøvelser.
Jeg har kontakter knyttet til sårbarhets-tematikk i flere land som jeg ikke har hatt samarbeid med,
men som det vil være mulig å ta opp.

2) Kystsoneplanlegging
Jeg prøver å få i gang forskning om kystsoneplanlegging. Viktige kontaktpunkter for dette er Norges
geologiske undersøkelser (NGU) og forvaltningsorganer i Midt Norge knyttet til kystsonen. Søknad til
regionalt forskningsfond ble sendt i oktober.
3) Teknologi, GIS, pedagogikk
Nettverk ved Avdeling for Næring, samfunn og natur om teknologisk-pedagogisk utviklingsarbeid.
Søkte i oktober om midler fra Norgesuniversitetet til piloter i anvendelse av 360° bilde-/videoteknologi.
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Universitetslektor Geir Olav Knappe
RESENS – Regional utvikling og samfunnsentreprenørskap i Norge-Sverige, 2016-2018:
Interregprosjekt Samarbeid mellom Mittuniversitetet i Sverige og Nord universitet.
Entreprenørskap; Regionalt nettverk (Namdalen og Innherred, Nord-Trøndelag)

Professor Grete Hovelsrud:
Bistilling på CICERO
Vice‐President: The Norwegian Scientific Academy for Polar Research 2014 ‐
Scientific Committee member Nordic Adaptation Conference, 2012 –
Member: The Norwegian Scientific Academy for Polar Research 2013 ‐
Council member: International Arctic Social Sciences Association 2014 ‐
Member: The Climate Network – klimanettverket (Nordland Fylkeskommune) 2010 ‐
Member: The Research Board, Division on Energy Resources and the Environment at the Research
Council of Norway 2011 ‐ 2015
Member: The Executive Committee, Arctic Human Development Report II March 2011 ‐
Member: The MIT Fab‐Lab at Høylandet, Norway Advisory Board 2009 ‐
Member: The University of the Arctic Global Change Thematic Network – EALÁT
Member: EUs Polar network
Climate Change and Politics: Knyttet til Master in Social Science
Fordypningen er et samarbeid mellom fem universiteter: Universitetet på Island, Universitetet i
Akureyri, Universitetet i Grønland/Ilisimatusarfik, Universitetet på Færøyene og Universitetet i
Nordland.
Deltaker i 4 store forskningsprosjekter som pågår:
1. Coast Change i samarbeid med UiT, Nordlandsforskning, NINA, University of Alaska/Fairbanks og
Univerity of Highlands and Islands (Skottland)
2. Nordic center of excellence I samarbeid med Universitetet I Umeå, University of Sheffield (UK),
Universitetet I Stockholm, NARFU I Russland, NORUT (Tromsø) og Swedish University og Agricultural
Sciences.
3. Acid coast I samarbeid med Vestlandsforskning, NIVA og The Scottish Assosiation of Marine
Studies.
Også samarbeid I forskningsprosjekter med Universitetet I Wagningen I Nederland, Kings College
(UK) og Brown University (USA)
4. Climate-change effects on the epidemiology of infectious diseases and the impacts on Northern
societies (CLINF)
Et stort forskningsprosjekt med 8 nasjonale og internasjonale deltakere i Norge og i Norden.
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Førstelektor Elisabeth Pettersen:
Kontaktnett innenfor Forsvaret, både regionalt og nasjonalt (FFI, Forsvarsdepartementet). Kontakter
og nettverk i NATO og EU i samarbeid med andre FoU-ansatte i fagmiljøet.
Professor/dekan Hanne Thommesen
Vises til vedlagte CV for Aktuelle FOU-prosjekter. Står formelt som emneansvarlig for EX153S,
Dannelsessemesteret.
Førsteamanuensis Kjartan Koch Mikalsen
Er i studieåret 2016/17 frikjøpt for å arbeid med to prosjekter i regi av ARENA/UiO:
REFLEX-prosjektet har den fulle tittelen «Democracy and Expert Rule: In Search of Reflexive
Legitimacy”, og er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet løper fra 01.07.2016.
GLOBUS-prosjektet har den fulle tittelen «Reconsidering European Contributions to Global Justice»,
er finansiert av Horisont 2020, og løper fra 01.06.2016.
Har et godt nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor den tematikken som han har sitt FoU-arbeid
knyttet til. Har hovedfag i filosofi med vekt på politisk filosofi og ph.d i filosofi med internasjonal rett
og politikk.
Har arbeidet med og utgitt vitenskapelige artikler som tematisk er innenfor internasjonal rett og
politisk teori.

3.3 Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved
institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale
delene av studiet.
For første syklus gjelder også: Minst 20 prosent av det samlede fagmiljøet må være ansatte med
førstestillingskompetanse.
Kravet fra NOKUT på nivå er at minst 50 % av de som har undervisning- og emneansvar på studiet
skal ha førstekompetanse. Ut far de emner som er foreslått inn i forslag til studieplan, mener vi at
dette kravet oppfylles uten problemer. Av de seks fast ansatte geografene ved tidligere NSN i
Steinkjer har fire av disse førstekompetanse og to er universitetslektorer. Alle emner som tilbys i
bachelorprogrammet fra studiested Bodø har førstekompetanse.
Tidlig i vårsemesteret 2017 (januar 2017) vil FSV lyse ut en – to stillinger som førsteamanuensis i
geografi for at det skal være tilstrekkelig med FoU-ressurser for å kunne gi utdanning på årsstudium,
bachelor og masterfordypning i geografi. Det vil være behov for å øke og komplimenter FoU-miljøet
med nye FoU-ansatte innenfor arealplanlegging og lokal-/regional utvikling i tillegg til at det, i
samarbeid med FBA, må vurderes samlet nok FoU-kompetanse og kapasitet innenfor GIS og
kartografi.
I tabellen under gir vi en beregning i forhold til hvor stor andel av stillingen på undervisnings- og
veiledersiden som er beregnet i forhold til studieprogrammet bachelor i geografi. I forslag til
studieplan – og program bygger dette i stor grad på eksisterende emner som har vært gitt på
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årsstudiet i geografi, fordypning i geografi, og bachelorstudiet i naturforvaltning (tidl HiNT). De to
emnene som er fra studier i Bodø (SO216S og IN107S) inngår henholdsvis i bachelor i sosiologi og i
bachelor i internasjonale relasjoner.
Bachelor i geografi og årsstudiet i geografi har fem felles emner som inngår. På bachelorprogrammet
ligger disse i 2. og 3. semester og er følgende emner: GEO1131, GEO1141, GEO1122, GEO1042 og
GEO1111. På disse emnene vil det da være studenter både fra årsstudiet i geografi og på bachelor i
geografi. Her har vi da valgt å dele ressurs på programmet likt (50/50) i anslaget mellom de to
studiene.
Emnekode

Emnenavn

Emneansvarlig

Ressurs på
programmet

Andre program

Studiepoeng

EX153S

Dannelsessemesteret

Kjartan Koch
Mikalsen

60 %

40 %

30

GEO1131

Miljø- og ressursgeografi

Anne Wally Ryan

20 %

10 %

15

GEO1141

Regional utvikling og
globalisering

Geir Olav Knappe

20 %

10 %

15

GEO1122

Geografiske teorier og
dannelse

Geir Olav Knappe

20 %

10 %

10

GEO1042

Kartografi

Ivar Svare Holand

20 %

20 %

5

GEO1111

Naturgeografi

Anne Wally Ryan

20 %

10 %

15

GEO2201

Geografiske
informasjonssystemer
(GIS)

Torgrim Sund

40 %

60 %

20

GEO3601

Opplevelsesbasert
verdiskapning med
feltkurs

Anne Wally Ryan

20 %

0%

10

SO216S

Samfunn, klima og miljø.
Globale og lokale
utfordringer

Grete Hovelsrud

20%

60%

10

GEO3701

Samfunnsgeografisk
forskningsmetode med
semesteroppgave

Knut Ekker

50 %

50 %

15

NAT3211

Naturbasert reiseliv

Anne Wally Ryan

20 %

0%

10

IN107S

Globalisering og
internasjonal politisk
økonomi

Elisabeth
Pettersen

30%

70%

10

GEO3752

Bacheloroppgave

Gjermund Wollan

50 %

0%

15
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Erfaringer med Dannelsessemesteret (DS) som samlingsbasert undervisningstilbud
Når det gjelder Dannelsessemesteret (DS), så står formelt Hanne Thommesen (dekan) som
emneansvarlig, slik hun formelt har vært i inneværende studieår. Når vi nå planlegger et
samlingsbasert DS i Trøndelag/Steinkjer vil det være behov for en undervisningsressurs på rundt 60 %
i programmet.
Førsteamanuensis (filosof) Kjartan Koch Mikalsen vil være ansvarlig for ex.phil og ec.fac-delen av DS i
Steinkjer på studieprogrammet. Dette utgjør totalt 20 studiepoeng av de 30 studiepoeng som DS
består av.

3.4 Fagmiljøet skal drive aktiv forsking, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid.
For første syklus gjelder også: Fagmiljøet skal ha dokumenterte resultater på et nivå som er
tilfredsstillende for studiets innhold og nivå.
Studentene vil møte forskning og faglig utviklingsarbeid gjennom hele studietiden. Denne prosessen
starter alt i første semester i Dannelsessemesteret hvor aktuelle og relevante forskningsprosjekt og
akademiske tekster gjennomgås og skal analyseres av studentene. Dette skal legge grunnlaget for en
kritisk tenkning og forståelse for det som skal undervises og gjennomgås senere i studieløpet.
I første del av studie, det som inngår i 2. og 3. semester vil det være en god kopling mellom de
emner/fagområder det skal undervises i og relevant forskning og utviklingsarbeid.
Alle de FoU-ansatte arbeider og har publisert FoU-arbeid som er relevant til de emner/fag som gis. I
syklus 1 vil det også være tema som i mindre grad samsvarer med forskningsaktiviteten, noe som
skyldes bredden i grunnstudiet. Uansett er det stor kontinuitet i fagstaben, og alle fagansvarlige har
undervist det aktuelle emnet i flere år. På den måten har den ansvarlige opparbeidet seg en god
oversikt over forskningsfeltet.
Koplingen til FoU-arbeid vil i enda større grad bli brukt i de emnene som inngår fra 4. semester i
studiet. Fordypningsperspektivene er, som nevnt i innledningen til søknaden, blant annet basert på
de fagansatte sin forskningskompetanse. I emnene Naturbasert reiseliv og Opplevelsesbasert
verdiskapning med feltkurs har FoU-miljøet forsket og utgitt flere vitenskapelige artikler/arbeid og
deltatt i FoU-prosjekter som vil trekkes inn og presenteres i undervisningen. Detter er knyttet til både
lokale/regionale prosjekter og til nasjonale og internasjonale FoU-prosjekter. I emner/fag som
tematisk gis i klima og miljø (SO2016S) har FoU-miljøet samlet en stor FoU-produksjon som vil bli
trukket inn og brukt i undervisningen. Tidsaktuelle FoU-prosjekter og forskning inngår i emnet og er
gjengitt i emnebeskrivelsen.
FoU-miljøet og de emneansvarlige mener det er viktig å trekke inn aktuelle FoU-prosjekter og
relevant forskning i undervisningen. Dette vil også være en viktig faktor og forutsetning når
studentene skal velge oppgavetema i emnet Samfunnsgeografisk forskningsmetode med
semesteroppgave (GEO3701) og ikke minst tematikk for bacheloroppgaven (GEO3751) i siste
semester. I det sistnevnte tilfellet søker vi også å tilby studentene valgbare, konkrete oppgaver gitt
av en ekstern oppdragsgiver. På den måten får de verdifull kobling til praksis. I undervisningen vil det
også legges vekt på den metodiske vinklingen som er brukt i forskningsprosjektene. På den måten
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kan studentene opparbeide kunnskap og innsikt i relevante metoder som de senere kan ta i bruk når
de skal skrive semesteroppgave og bacheloroppgave.

Oversikt over publiseringer som viser forskningskompetanse på emner i studieprogrammet
I denne oversikten er det i stor grad geografimiljøets bidrag som er spesifisert.
For FoU-ansatte i Bodø (tre emner), så vises det i stor grad til vedlagte CVer (vedlegg 4).
Førsteamanuensis Gjermund Wollan:
Bidrag i antologier;
1999

Wollan, G.: Kulturarvturisme og autentisitetens etikk. I: Jacobsen, J.K.S. & Viken, A. Turisme. Stedet i en
bevegelig verden. Oslo: Universitetsforlaget.

2000

Wollan, G.: Kulturarvturisme, geografi og etikk. I Birkeland, I. J. og Lien, Hanssen, B. Menneskers rom. Oslo:
Unipub Forlag.

2000

Wollan, G.: Kulturarv som litterært sted. I Viken, A. (red): Turisme, tradisjon og modernitet. Oslo: Gyldendal
Akademisk.

2004

Berglund, A-K. og Wollan, G.: Kvinnelige og mannlige bedriftslederes forhold til sted. I Nina. G. Berg m.fl.(red):
Mennesker, steder og regionale endringer, s. 153-168. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. Prosjekt Norges
Forskningsråd.

2004

Wollan, G.: Landskap som praksis. I: Setten, G. (red): Det levende landskapet. Festskrift til Michael Jones, s. 49-66.
Trondheim: Tapir Akademiske Forlag.

2005

Wollan, G.: Naturbasert reiseliv i inngrepsfrie naturområder. I Skjeggedal m.fl (2005): Inngrepsfrie naturområder
som verktøy for arealforvaltningen, s. 161-174. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning. Prosjekt Norges
Forskningsråd.

2005

Wollan, G.: Stedsminner – om minner og makt, identitet og tilhørighet. I Stene, M. (red): Kunnskapsbasert praksis
– et knippe nordtrøndersk forskning, s. 81-90. HiNT: Forskningsdagene 2005.

2006

Wollan, G.: Kunnskap i håndverk – en fenomenologisk studie. I Børresen, A.K. og Bengt Molander (red): Håndverk
og kunnskap, s. 25-39. Forum for kunnskapshistorie, NTNU, publikasjon 5.

2007

Wollan, G.: Framtidsbåten – Hvordan har ”riggingen” og seilasen samfunns- og næringsmessig betydning?
Sletterød, N.A. (red): Framtidsbåten med kreative næringer som last og destinasjon. En antologi over kunst- og
kulturbasert næringsutvikling, kreative møteplasser og skapende arbeidsfelleskap, s. 29-36. Trøndelag Forskning &
Utvikling, Notat 2007:3.

2009

Wollan, G.: Kultur- og opplevelsesnæringer – med blikket rettet mot festivaler, turisme og sted. I: Espen Carlsson
(red.): Kultur - og opplevelsesnæringene i Trøndelag. Kartlegging og eksempelstudier, s. 51 – 60. Steinkjer:
Trøndelag Forskning & Utvikling/Høgskolen i Nord-Trøndelag/NTNU/VRI. Notat 2009:14.

Refereevurderte artikler;
2003

Wollan, G.: Heidegger´s philosophy of space and place. Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of
Geography nr. 1, 57, s. 31-39.

2006

Wollan, G.: Håndverk som gestaltforståelse og skaperglede. En fenomenologisk studie. Norsk Antropologisk
Tidsskrift, VOL 17 NR.I, s. 63-76. Oslo: Universitetsforlaget.
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2013

Ryan, A.W. & Wollan, G.: Festivals, landscapes and aesthetic engagement: A phenomenological approach to four
Norwegian festivals. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal og Geography vol. 67 (2), s. 99-112.

Fagfellevurderte forskningsrapporter;
2001

Wollan, G: Den moderne turismens næringsmessige konsekvenser. Drøftinger av turistkonsum, merkevarebygging
og nettverksbygging i lys av empiri fra Trøndelag. NTF-rapport 2002:1, Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer.

2001

Berglund, A-K, Wollan, G. m.fl. Stedets betydning – kvinnelige og mannlige bedriftsledere i distriktene.
Rapport 2001:1, NORUT Finnmark AS. Prosjekt Norges Forskningsråd.

2009

Wollan, G.: Festivaler og turisme som Performing Places. En sosio-kulturell analyse. Steinkjer:
Forskningsrapport Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Forskningsrapport nr 59. Steinkjer.

2014

Wollan, G.: «Itjnå tvil. Det virke». Kultur for helse og verdighet – eksemplet Ytterøy helsetun. Høgskolen i Nord
Trøndelag. Forskningsrapport nr 97. Steinkjer.

2016

Wollan, G.: Samfunnsperspektiver på entreprenørskap (forthcoming).

Førsteamanuensis Anne W. Ryan:
Vistad, O.I., Holten, J.I., Andersen, O. Ryan, A.W. og Rismo, E. 1997. Miljøovervåkning langs Rv55, Årsrapport 1997. ØF-notat
nr. 20/1997. Østlandsforskning, Lillehammer.
Ryan, A.W. 1998. Bilturisme - Landskap. Avveining mellom bruk og vern. En analyse av landskap, turistopplevelse og
planlegging langs Rv-55, Sognefjellsvegen. Hovedfagsoppgave i geografi, Univ. i Oslo.
Hinna,K., Horgen,S.A., Langøen,A., Ryan, A.W., Tilleri, K. og Lindeland, M. 2006. Rapport om studiestøttesystemer ved
NVU. Nettverksuniversitetet, www.nvu.no.
Hinna,K., Horgen,S.A., Langøen,A., Ryan, A.W. og Tilleri, K. 2007. Rapport om studiestøttesystemer ved NVU.
Nettverksuniversitetet, www.nvu.no.
Ryan, A.W., Holand, I. og Wollan, G. 2007. Havlandet – et destinasjonsutviklingsprosjekt mellom kommunene Roan, Osen,
Flatanger og Namdalseid. HiNT-utredning nr. 83.
Ryan, A.W. et.al. i Carlsson (red.) 2009. Kultur- og opplevelsesnæringene i Trøndelag. Kartlegging og eksempelstudier.
Notat 2009:14, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Ryan, A. W. 2012. Festivalens estetikk - fasade eller drivkraft? Stene, M. (red.) Opplevelse innhold, verdi, næring og sted,
131-148. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim.
Ryan, A.W. og Bye, R. 2012. Dugnadsånd i ny utgave? Stene, M. (red.) Opplevelse – innhold, verdi, næring og sted,71-87.
Tapir Akademisk Forlag, Trondheim.
Ryan, A.W., and G. Wollan. 2013. Festivals, landscapes and aesthetic Engagement: A phenomenological approach to four
Norwegian festivals. Norsk Geografisk Tidskrift –Journal of Norwegian Geography, Vol.67, 99-112.
Ryan, A.W. 2012. Et landskap for lek – minner om barndommens utendørs lek og betydningen for opplevelsen av
omgivelsene i dag. Barn, 30:1, 23-36.
Ryan, A.W. 2013. Festival som rom for det lekne menneske. Tjora, A. (red.) Festival! Mellom rølp, kultur og næring, 211
228. Cappelen Damm Akademisk, Oslo.
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Ryan, A.W. 2013. Festivallandskapet – en fenomenologisk inspirert studie av estetikk, festivaler og landskap.
Doktoravhandlinger ved NTNU 2013:189. NTNU, Trondheim.
Ryan, A.W., Sand, R., Carlsson, E. og Bye, R. 2014. Samfunnsanalyse Namdalsregionen – samhandlingen mellom Namsos
som regionby og omlandet med mål om økt vekstkraft. Utredning nr.164, Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Ryan, A.W. 2015. Innovasjon og entreprenørskap i kreative og kulturbaserte utdanninger: sluttrapport. Utredning
Høgskolen i Nord-Trøndelag: 171.
Storvik, M., Tangvik, M., Ryan, A.W., Johansen, C.J. og Hjeltnes, T. 2016 (kommer). Veiledningshefte – tverrfaglig
entreprenørkompetanse, NTNU/Nord universitet.
Storvik, M., Tangvik, M., Ryan, A.W., Johansen, C.J. og Hjeltnes, T. 2016 (kommer). Sluttrapport – tverrfaglig
entreprenørkompetanse, NTNU/Nord universitet.

Universitetslektor Geir Olav Knappe:
Brenne, Tor og Geir Olav Knappe (2008): Kunnskap er infrastruktur. Høgskolens rolle i regionalt utviklingsarbeid i et
distriktsperspektiv. Rapport HiNT nr. 52.
Brenne, Tor og Geir Olav Knappe (2009): De distriktbaserte høgskolene og «den tredje uppgiften». Paper HSS09, Luleå
universitet.
Geir Olav Knappe (red.) (2007): Norske og svenske blåskjell til Europa. Sluttrapport. Interreg.
Geir Olav Knappe (2010): Geographical knowledge spillovers. Regionale høgskolers betydning i kunnskapssamfunnet.
PhD. Course: The Knowledge Economy and Creative Leadership. Doctoral School of Organisational Learning
(DOCSOL), The Danish School of Education, University of Aarhus in cooperation with Nord-Trøndelag University
College.
Geir Olav Knappe (2013): Ung gründer. Flere og bedre studentbedrifter – med regionen som læringsarena. Sluttrapport.
Arbeidsnotat HiNT nr. 252.

Førsteamanuensis Ivar Holand:
Holand, I. S. (2014). Adaptation of social vulnerability indicators to context. Doctoral Thesis. Norwegian University of
Science and Technology.
Asproth, V., Borglund, E., Danielsson, E., Ekker, K., Holand, I. S., Holmberg, S. C., & Sund, T. (2014). Rapport från GSS:
Gränsöverskridande samarbete för säkerhet.
Holand, I. S. (2014). Lifeline Issue in Social Vulnerability Indexing: A Review of Indicators and Discussion of Indicator
Application. Natural Hazards Review, 16(3), 04014026.
Holand, I. S., & Lujala, P. (2013). Replicating and adapting an index of social vulnerability to a new context: a comparison
study for Norway. The Professional Geographer, 65(2), 312-328.
Holand, I. S. & Rød, J. K. (2013). Kartlegging av infrastruktursårbarhet. I L. M. Bye, H. Lein & J. K.Rød (Red.), Mot en farligere
fremtid? Om klimaendringer, sårbarhet og tilpasninger i Norge, Trondheim: Akademia forlag.
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Lujala, P., Holand, I. S. & Rød, J. K. (2013). Sosial sårbarhet kartlagt for norske kommuner. I L. M. Bye, H. Lein & J. K. Rød
(Red.), Mot en farligere fremtid? Om klimaendringer, sårbarhet og tilpasninger i Norge, Trondheim: Akademia
forlag.
Holand, I. S., Lujala, P., & Rød, J. K. (2011). Social vulnerability assessment for Norway: aquantitative approach. Norsk
Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography, 65(1), 1-17.
Holand, I. S., Rød, J. K., & Lujala, P. (2009). A social vulnerability index for Norway: A viable approach in analyses of social
consequences of climate change?. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 6, No. 57, p.
572028). IOP Publishing.
Holand, I. S., Markhus, G., & Ystad, D. (2007). Kartlære: tekster til faget Kartlære ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Ryan, A. W. F., Holand, I. S. & Wollan, G. (2007). Havlandet: et destinasjonsutviklingsprosjekt mellom kommunene Roan,
Osen, Flatanger og Namdalseid: sluttrapport i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag. Steinkjer: Høgskolen i
Nord-Trøndelag.
Holand, I. S. (1996) More People, More Trees: Population Growth, the Chagga Irrigation System, and the Expansion of a
Sustainable Agroforestry System on Mount Kilimanjaro. 1996.

3.5 For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha hensiktsmessig erfaring
fra praksisfeltet.
Ikke relevant for dette studiet

Vedlegg:
1. Studieplan for Bachelor i geografi
2. Programbeskrivelse Bachelor i geografi 2016 – engelsk versjon
3. Emnebeskrivelser Bachelor i geografi 2016 – engelsk versjon
4. CVer fagansatte, Bachelor i geografi
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Hjelpeark – akkreditering av nytt studieprogram
Bachelor i geografi
Studiemodell

Høst 2017

Vår 2018

Høst 2018

Vår 2019

Høst 2019

Vår 2020

EX153S/
Dannelsessemesteret

GEO1131
Miljø- og
ressursgeografi
15 sp

GEO1122
Geografiske
teorier og
dannelse
10 sp

NAT3211
Naturbasert reiseliv

SO216S
Samfunn, klima og
miljø. Globale og
lokale utfordringer
10 sp

GEO3601
Opplevelsesbasert
verdiskapning
med feltkurs
5 sp Høst og 5 sp
Vår

GEO1141
Regional
utvikling og
globalisering

GEO1042
Kartografi

GEO2201
Geografiske
informasjonssystemer

GEO3701
Samfunnsgeografisk
forskningsmetode
med
semesteroppgave

IN107S
Globalisering og
internasjonal
politisk økonomi
10 sp

10 sp

30 sp

5 sp

20 sp

15 sp

15 sp
GEO1111
Naturgeografi
15 sp

GEO3601
Opplevelsesbasert
verdiskapning med
feltkurs
5 sp Høst og 5 sp
Vår

GEO3752
Bacheloroppgave
15 sp

Sentrale deler av studiet.
Studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse
Etter fullført studium skal studenten ha:
Etter fullført studium skal studenten ha:
Kunnskap:
• Grunnleggende geografiske teorier og begreper
• Geografifagets sentrale perspektiver og problemstillinger
• Kvalitativ og kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode
• Vitenskapsteori og geografifagets forskningsfelt
• Teori og forskning innenfor et spesialområde av geografifaget
Ferdigheter:
• Anvende geografiske teorier og begreper relatert til natur- og samfunnsmessige
sammenhenger på lokalt, regionalt og globalt nivå
• Gjøre rede for viktige endringsprosesser innenfor befolkning, mobilitet, miljø, arbeidsliv,
økonomi og globalisering
• Vurdere bruken og kvaliteten av ulike forskningsmetoder relatert til egen problemstilling
• Tilrettelegge og gjennomføre en geografisk ekskursjon i fagdidaktisk sammenheng
Generell kompetanse:
• Forstå og reflektere selvstendig over natur- og samfunnsmessige utfordringer og
endringer på ulike geografiske nivå
• Formidle geografiske perspektiver i ulike sammenhenger

Emne

Læringsutbytte

Undervisningsform

Læringsaktivitet og
undervisningsmetode

Vurdering og eksamen

Dannelsessemester –
menneske, samfunn og
vitenskap

Kunnskaper:
Kandidaten skal:
 ha bred kunnskap om vitenskapens tradisjoner,
egenart og plass i samfunnet
 ha grunnleggende kunnskap om vitenskapens rolle i
samfunnsutviklingen
 forstå etiske utfordringer i forskning, faglig
formidling og i kunnskapsbasert praksis
 kunne identifisere standpunkter, argumenter og
strukturer i ulike teksttyper
 ha grunnleggende forståelse av seg selv i
kommunikasjon og relasjon med andre
Ferdigheter:
Kandidaten skal:
 kunne fremføre faglige synspunkter i debatter
 kunne strukturere fagstoff, og presentere det i et
skriftlig arbeid eller i muntlig form
 kunne arbeide både selvstendig og i gruppe
 kunne beherske relevante faglige verktøy og
teknikker
 kunne tenke kritisk vedrørende etiske spørsmål;
både om personlige og om studie- og
samfunnsrelaterte forhold.
 kunne reflektere over eget verdi- og menneskesyn
Generell kompetanse:
Kandidaten skal:
 kunne forholde seg kritisk til vitenskaplig
kunnskapsproduksjon
 være allment orientert innen samfunnsanalyse, etikk
og vitenskapsteori
 kunne formidle sentralt fagstoff som teorier,
problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig
og gjennom andre relevante uttrykksformer
 ha innsikt i hva som kjennetegner faglige tekster, og
hvordan slike tekster kan påvirke samfunnet
 kunne bidra til egen og andres faglige utvikling på en
selvstendig og reflektert måte

Ansikt til ansikt

Undervisningen består av en
veksling mellom forelesninger,
studentaktivitet, seminarer og
gruppearbeid. Utvalgte deler av
pensum blir behandlet i
forelesninger, men studenten
har selv ansvar for å gjennomgå
alt pensum. Det forventes at
studentene påvirker innholdet i
diskusjoner og seminarer ved å
bidra med egne innspill og
kommentarer.
Følgende deler av
undervisningen er obligatorisk:
1. Introduksjon
2. Fagseminar
3. Akademisk tekst
Obligatorisk undervisning
omfatter alltid obligatorisk
deltakelse, og i noen tilfeller
også obligatorisk arbeid.
Detaljert beskrivelse av
obligatorisk deltakelse og
obligatorisk arbeid foreligger i
egen oversikt til emnet.
Godkjent obligatorisk oppmøte
og obligatorisk arbeid er gyldig
kun til og med påfølgende
studieår.
Vi viser ellers til ”Forskrift om
studier og eksamen ved
Universitetet i Nordland (UiN)”
og lokale reglement og
retningslinjer.

For å få fremstille seg til eksamen
må obligatorisk deltakelse og
obligatorisk arbeid være godkjent.
Godkjent obligatorisk oppmøte og
obligatorisk arbeid er gyldig kun til
og med påfølgende studieår.

(30 sp)
EX153S

Karakter fastsettes på bakgrunn
av:
 Én oppgave skrevet i
forbindelse med et
langsgående skriveseminar.
Oppgaven vil telle 1/3
og vurderes med
bokstavkarakter A-F
 4 timers skoleeksamen som
teller 1/3, vurderes med
karakter A-F
 Muntlig eksamen som teller
1/3, vurderes med karakter
A- F

Miljø- og
ressursgeografi
(15 sp)
GEO1131

Kunnskap:
 Ressursbegrepet og utfordringer knyttet til
ressursknapphet.
 Drøfte ressursbruk i sammenheng med
befolkningsutvikling, sosiale, økonomiske og
politiske forhold.
 Kjennetegn ved ulike miljødiskurser knyttet til
arealbruk.
 Ulike perspektiver på klimautfordringene og
diskutere dette i forhold til arealbruk på ulike
geografiske nivå.

Nett- og samlingsbasert

Emnet er basert på obligatoriske
samlinger og nettundervisning
med vekt på
innleveringsoppgaver.
Samlingene legger vekt på
forelesninger, ekskursjoner og
gruppearbeid.

Hjemmeeksamen (individuell, 30
timer)

Emnet er basert på obligatoriske
samlinger og nettundervisning
med vekt på
innleveringsoppgaver.
Samlingene legger vekt på
forelesninger, ekskursjoner og
gruppearbeid.

Oppgave (individuell).
Karakterskala: A-F

Karakterskala: A-F

Ferdigheter:
 Kunne vurdere de vanligste typer
befolkningsstatistikk, prognoser og teorier.
 Drøfte dette i sammenheng med matproduksjon og
jordas bæreevne.

Regional utvikling og
globalisering
(15 sp)
GEO1141

Generell kompetanse:
 Hvordan samfunnsutviklingen fra 1960-årene og
frem til i dag har preget utviklingen av miljøfokuset.
 Kjenne til sentrale miljøkonferanser knyttet til klima,
fattigdom og miljø.
 Drøfte ressursbruk i sammenheng med
befolkningsutvikling, sosiale, økonomiske og
politiske forhold.
Kunnskap
 Sentrale lokaliseringsteorier, næringer og
næringsutvikling, bosetting og globalisering
som geografisk fenomen
 Fattigdom, utviklingsteorier og strategier
Ferdigheter
 Anvende, analysere og forstå relevante trekk ved
samfunnsutvikling lokalt, regional og globalt
Generell kompetanse
 Forståelse for emnets sentrale tema og anvende
disse i relevante sammenhenger.

Nett- og samlingsbasert.

Obligatorisk arbeid: to
innleveringsoppgaver (OA 1 og
OA 2)
Obligatorisk deltagelse på
samlinger (OD)

Geografiske teorier og
dannelse
(10 sp)

Kunnskap

GEO1122

Ferdigheter
 Anvende kunnskapen i en fagdidaktisk
sammenheng.
 Grunnleggende forståelse av kart, kartbruk og
karthistorie.

Kartografi
(5 sp)
GEO1042



Nett- og samlingsbasert.
Geografifagets historie, samt sentrale teorier og
begreper som region, sted og kartbruk.

Generell kompetanse
 Forståelse for geografifagets vektlegging i
samspillet mellom menneske, samfunn og natur
Kunnskap
 Grunnleggende kompetanse i bruk av kart og
kunnskap om kart som
kommunikasjonsmedium.

Naturgeografi
(15sp)
GEO1111

Hjemmeeksamen, 6 timer
(individuell).
Karakterskala: A-F
Obligatorisk arbeid: to
godkjente
innleveringsoppgaver (OA 1 og
OA 2)
Obligatorisk deltakelse på
samlinger (OD)

Nett- og samlingsbasert.

Ferdigheter
 Kunne bruke kart og andre grafiske
framstillingsmåter til å beskrive og visualisere
geografiske data.
Generell kompetanse
 Forståelse for de praktiske og etiske
problemstillingene knyttet til kartbruk
Kunnskap
 Forklare hovedtrekk ved dannelsen av ulike
landformer
 Kjenne til prosesser for dannelse og kjennetrekk ved
ulike typer løsmasser
 Gi oversikt over globale og nasjonale
vegetasjonssoner og kjenne til viktige nasjonale
vegetasjonstyper
 Forklare utbredelsen av fem hovedtyper av klima
globalt og ulike klimaregioner nasjonalt
 Forstå og gjøre rede for konkrete sammenhenger
mellom naturgrunnlag, klima og vegetasjon
Ferdigheter
 Anvende sentrale fagbegrep og vise naturgeografisk
forståelse for et selvvalgt og avgrenset område
 Innhente temakart om geologi, kvartærgeologi,

Emnet er basert på obligatoriske
samlinger og nettundervisning
med vekt på
innleveringsoppgaver.
Samlingene legger vekt på
forelesninger, ekskursjoner og
gruppearbeid.

Emnet er basert på obligatoriske
samlinger og nettundervisning
med vekt på
innleveringsoppgaver.
Samlingene legger vekt på
forelesninger, ekskursjoner og
gruppearbeid.

Hjemmeeksamen, 5 timer
(individuell).
Karakterskala: A-F
Obligatorisk arbeid: to
innleveringsoppgaver (OA 1 og
OA 2)
Obligatorisk deltagelse på
samlinger (OD)

Nett- og samlingsbasert

Emnet er basert på obligatoriske
samlinger og nettundervisning
med vekt på
innleveringsoppgaver.
Samlingene legger vekt på
forelesninger, ekskursjoner og
gruppearbeid.

Hjemmeeksamen, varighet 3 uker
(individuell)
Karakterskala: A-F
Obligatorisk arbeid: To
innleveringer (OA 1 og OA 2)

Naturbasert reiseliv
(10 sp)
NAT3211

Geografisk
informasjonssystemer
(20 sp)
GEO2201

globale vegetasjon og klimasoner og vise innsikt i
den grunnleggende dannelsen og utbredelsen
Generell kompetanse
 Forstå betydningen av naturgrunnlaget som
utgangspunkt for ressursbruk, konsekvenser av
ressursbruk, og avveiing av bruk med tanke på
bæreevnen.
Kunnskap
 Forstå naturbasert reiseliv som fenomen og
næring.
 Vise forståelse av naturbasert reiseliv i forhold til
bærekraftproblematikk, arealvern og lokal
verdiskaping.
 Kjennskap til opplevelsesøkonomi,
vektleggingen av opplevelsesdimensjonen i
ulike bransjer.
Ferdigheter
 Drøfte innovasjon i opplevelsesnæringene i et
naturbasert reiselivsperspektiv.
 Ta i bruk forretningsplan i planleggingen av et
reiselivskonsept.
Generell kompetanse
 Forstå betydningen og utfordringer relatert til
naturbasert reiseliv i en global, nasjonal og
regional kontekst.
Kunnskap
 Forstå hvilke elementer et GIS består av, og hvordan
disse elementene virker sammen
 Kunnskap om ulike datagrunnlag, særlig
datagrunnlag knyttet til naturforvaltning og
arealplanlegging vektlegges
 Opphav og bruksområder, og hvordan slike
datagrunnlag kan kobles for å få fram ny kunnskap,
har en vesentlig plass i emnet
Ferdigheter
 Bruk av GIS- programverktøy, slik at studenten i
praksis kan utføre geografiske analyser og lage gode
kartografiske presentasjoner
 I metoder for å gjennomføre datafangst i felt ved
bruk av GPS og PDA/felt-pc

Nett- og samlingsbasert

Forelesninger
Gruppediskusjoner
Bedriftsbesøk

Sammensatt vurdering:

Oppgave (individuell eller
parvis, 6 ukers varighet).
Teller 40 %

Muntlig. Teller 60 %
(individuell). Karakterskala:
A-F
Obligatorisk arbeid:
Forprosjekt
Obligatorisk deltakelse:
bedriftsbesøk.

Emnet tilbys som
campusundervisning med
forelesninger, nettstøtte og
øvinger med veileder.
Emnet kan også tas som
nett- og samlingsbasert
undervisning.

Undervisningen tar utgangspunkt
i konkrete og realistiske
problemstillinger, som skal løses
ved hjelp av praktisk arbeid med
programvare og datagrunnlag.
Det praktiske arbeidet
understøttes av teori gjennom
forelesninger. Undervisningen
innbefatter noe feltarbeid samt
deltakelse på eksterne fagdager
og bedriftsbesøk.

Sammensatt vurdering:

Mappe basert på
innleveringer, teller 60%.
Karakterskala A - F

Muntlig eksamen
(individuell) 30 minutter,
teller 40%. Karakterskala A –
F
Samlet vurdering settes når
mappen er godkjent og muntlig
eksamen bestått.

Generell kompetanse
 Se nytten av geografiske informasjonssystemer
 Forstå hvordan disse kan anvendes innenfor eget
fagområde

Samfunn, klima og
miljø: Globale og lokale
utfordringer
(10 stp)
SO216S

Kunnskap
Studenten skal:

Ha bred kunnskap om miljø- og klimaproblemer og
miljøsosiologiske teorier

Kunne identifisere de vanligste miljøsosiologiske
perspektivene

Kjenne til sentrale samfunnsvitenskapelig tilnærminger
og spørsmål innen miljø- og klimaforskning

Ha kunnskap om bærekraftig utvikling og miljø- og
klimapolitiske utfordringer i dagens samfunn

Forstå etiske utfordringer i fagets forskning, (f.eks.
oppdragsforskning/upopulære resultater)
Ferdigheter
Studenten skal:

Kunne anvende miljøfaglig begreper i relevante
problemstillinger

Ha evne å tilegne seg ny oppdatert kunnskap om miljø og
samfunn

Vise evne til å treffe begrunnede valg i drøftinger om
temaet, samt trekke inn generell samfunnsvitenskapelig
teori

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

Vise evne til å analysere tekstlige materiale fra emnets
vanligste kilder – i media og faglitteratur
Generell kompetanse
Studenten skal:

Kunne planlegge og gjennomføre seminaroppgaver og
presentasjoner som gjelder emnet

Kunne formidle sentralt miljøsosiologiske fagstoff som
teorier, problemstillinger og utfordringer både skriftlig og
muntlig

Kunne bruke kunnskapen til å skrive en Bachelor oppgave
innen emnet

Ansikt til ansikt og
studentaktiviteter

12 forelesninger, 10 seminarer,
studentaktiviteter,
undervisningsformer på forbruk,
nettsøk etter rapporter om
klimaposisjoner i media.

Hjemmeeksamen, 1 uke, maks 10
sider. Individuell oppgave. Teller
100% av karakteren.
Gradert karakterskala A-F.

Samfunnsgeografisk
forskningsmetode med
semesteroppgave
(15 sp)
GEO3701

Opplevelsesbasert
verdiskaping med
feltkurs
(10sp)
GEO3601

Kunnskap:
 forklare metodefagets historie og tradisjoner
 gjøre rede for etiske utfordringer knyttet til
forskning og innsamling av data
 reflektere over tidligere forskning innenfor temaet
for semesteroppgaven
Ferdigheter:
 formidle innsikt i ulike alternativer innen
forskningsmetode
 anvende ulike metoder for å analysere et empirisk
datamateriale
 formidle sentral metodekunnskap i
semesteroppgaven
Generell kompetanse:
 Anvende samfunnsvitenskapelig metode i lys av
fagets historie og tradisjon
 identifisere en egen, selvvalgt problemstilling for
semesteroppgaven
 identifisere behovet for videre forskning innenfor
det selvvalgte temaet i semesteroppgaven
Generell kompetanse?

Nettbasert
Tilbys også som
campusbasert

Kunnskap
 Kjennetegn ved innovasjon og verdiskaping i
reiselivet som opplevelsesnæring.
 Ulike måter verdiskapingen samspiller med sosiale,
kulturelle og romlige faktorer som sted og landskap.
 Om betydningen av bæreevne i et
reiselivsperspektiv.

Nett- og samlingsbasert

Ferdigheter
 I gjennomføring og rapportering av et feltarbeid.
Generell kompetanse
 God innsikt i verdiskaping og utfordringer i
opplevelsesnæringene.
 Kan drøfte samspillet med den geografiske
konteksten.

Semesteroppgave med
veiledning og øvinger.
Alle forelesninger legges ut som
videoopptak



Sentrale deler av undervisningen
vil foregå som feltkurs til Island.
Dette vil innebære ekskursjoner,
bedriftsbesøk, forelesninger,
gruppediskusjoner,
dokumentering, uformelle
intervju. Vi går «backstage» og
får kunnskap om muligheter og
utfordringer som det islandske
samfunnet har. Hva slags type
overvåkningsteknologi anvendes,
og hva med bæreevnen i forhold
til den økende mengde turister
som besøker Island?

Sammensatt vurdering:

Oppgave (i gruppe, bygger på
feltkurs) Teller 40 %

Nettstøtte med
diskusjonsgrupper på webinar vil
supplere feltarbeidet.





Mappe: Fire
innleveringsoppgaver
(individuell), vurderes som
bestått/ikke bestått
Skriftlig skoleeksamen, 5
Timer. Teller 100 % av
karakteren
Karakterskala A – F

Muntlig (individuell) Teller 60
%. Karakterskala: A-F

Obligatorisk deltakelse (OD) på
feltkurs i Island. Forutsetning for å
få å levere oppgave (OP) og gå
opp til muntlig (MU).
OP må være bestått for å få lov til
å gå opp til muntlig

Globalisering og
Internasjonal politisk
økonomi
(10stp)
IN107S

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

Emnet er nettstøttet med
to samlinger

Emnet har videoforelesninger og
skrevne forelesninger om
globalisering som
undervisningsmateriell på
Fronter.

Individuell hjemmeeksamen, 29
timer. 10 sider (forside, forord og
litteraturliste kommer i tillegg).

Samlingene vil bestå av
forelesninger,
feltkurs/ekskursjoner og
gruppearbeid.

Sammensatt vurdering:

Skriftlig bacheloroppgave
som teller 40 %

1. samling er på Island og
vektlegger anvendelse av
geografisk teori og metode og
ideutvikling.



Hjemmeeksamen teller 100% av
karakteren. Gradert karakterskala
A-F.

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.
Generell kompetanse
 Ha kompetanse i å drøfte ulike
globaliseringsproblemstillinger i lys av ulike
samfunnsvitenskapelige teorier, perspektiver og
begrepsapparat.

Bacheloroppgave

Kunnskap



(15sp)
GEO3752

Om sentrale geografiske teorier og begreper, samt
vise at de anvender stoffet i egen bacheloroppgave
 Kjennskap til ulike vitenskapsteoretiske retninger og
vise at de anvender dette i egen bacheloroppgave
Ferdigheter
 I å skrive en vitenskapelig bacheloroppgave
Generell kompetanse
 Vitenskapsteoretisk tenkning som grunnlag for
kritisk refleksjon og egen posisjonering
 Forståelse for geografifagets egenart og det kritiske
samspillet mellom menneske, samfunn og natur

Nett- og samlingsbasert

2. samling på Steinkjer
(bachelorseminar) vektlegger
vitenskapsteoretisk perspektiv,
oppgaveskriving og metode.

Individuell muntlig
som teller 60 %

Karakterskala: A-F

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/01914-27
Thorbjørn Aakre

Saksgang

Arkivkode.

Møtedato
26.01.2017

NY BEHANDLING - GODKJENNING AV STUDIEPLAN OG TILHØRENDE
DOKUMENTASJON FOR BACHELOR I PREHOSPITALT ARBEID - PARAMEDIC
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne studieplan med tilhørende
dokumentasjon for Bachelor i prehospitalt arbeid – paramedic
2. Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen
30. juni 2017.

Vedlegg:
Fornyet akkrediteringssøknad for oppstart av Bachelor i prehospitalt arbeid- paramedic
Følgeskriv søknad akkreditering Bachelor i prehospitalt arbeid- paramedic
Vedlegg 1- Studieplan norsk versjon
Vedlegg 2- Studieplan engelsk versjon
Vedlegg 3A- Praksisavtaler for Nord universitet -Nord-Trøndelag
Vedlegg 3B Del 1-Praksisavtale og avtale om eksterne forelesere Nordlandssykehuset
Vedlegg 3B Del 2-Praksisavtale og avtale om eksterne forelesere Nordlandssykehuset
Vedlegg 3C Praksisavtale med Helgelandssykehuset
Vedlegg 4A -Oversikt over praksisveilederne og deres kompetanse studiested Namsos
Vedlegg 4B -Oversikt over praksisveilederne og deres kompetanse studiested Bodø
Vedlegg 5- Internasjonale samarbeidsavtaler
Vedlegg 6A -Oversikt over fagmiljøets sammensetning ,størrelse, og samlede kompetanse
Vedlegg 6B -Matrise over rekrutteringsplan Paramedic
Vedlegg 6C -Oversikt over samkjøring mellom sykepleie og paramedic og mellom
studiestedene
Vedlegg 7- Oversikt over fagmiljøets deltakelse i nasjonale og internasjonale samarbeid og
nettverk
Vedlegg 8- Oversikt over fagmiljøets forskning og/eller utviklingsarbeid
Vedlegg 9 -CV fra personer som inngår i studiets fagmiljø
Vedlegg 10 -Særskilt redegjørelse for nettstudier
Vedlegg 11-Forslag til nasjonal Programplan BSc prehospitalt arbeid – paramedic
Vedlegg 12 -Fysiske opptakskrav Bachelor i prehospitalt arbeid
Vedlegg 13 Strukturmodell Prehospitalt arbeid- paramedic- Bodø
Vedlegg 14 -hjelpeark paramedic

Saksframstilling:
Bakgrunn:
Styret ved Nord universitet vedtok 26.11.2016 følgende:
Styret for Nord universitet godkjenner etablering av følgende nye studieprogrammer fra
studieåret 2017-2018:
1. Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic (180 studiepoeng, Fakultet for sykepleie og
helsevitenskap)
2. Det er en forutsetning for etableringen at rektors godkjenning av studieplanene for
studieprogrammene og tilhørende dokumentasjon er i tråd med NOKUTs
akkrediteringskrav.
3. Det er en forutsetning for etableringen at kostnadene ved utvikling og igangsetting av
studieprogrammene dekkes innenfor fakultetenes egne budsjettrammer.
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har søkt om godkjenning av studieplan for Bachelor
i prehospitalt arbeid – paramedic
 Heltidsstudium Namsos, nett- og samlingsbasert, 30 studieplasser
 Deltidsstudium Bodø, nett- og samlingsbasert, 30 studieplasser
Utdanningsutvalget behandlet i møte den 14. desember 2016 sak om godkjenning av
studieplan og tilhørende dokumentasjon for Bachelor i prehospitalt arbeid – paramedic.
Utdanningsutvalget gjorde følgende enstemmige vedtak:
1. Utdanningsutvalget ber om en fornyet akkrediteringssøknad for oppstart av Bachelor
i prehospitalt arbeid – paramedic innen 15. januar 2017.
2. Søknaden må ha dokumentasjon som tilfredsstiller NOKUT`s akkrediteringskrav.
3. Utsatt frist for akkrediteringssøknad innebærer at programmet trekkes fra Samordna
opptak.
Lovgrunnlag og akkrediteringskrav
Lovgrunnlaget for studieakkreditering er:
 Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 (Universitets- og høgskoleloven),
sist endret 17. juni 2016 med virkning fra 1. juli 2016.
 Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning av 1. februar 2010 (Studiekvalitetsforskriften), fastsatt av
Kunnskapsdepartementet, sist endret 24. juni 2016 med virkning fra årsskiftet 20162017.
 Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
(Studietilsynsforskriften), fastsatt 28. februar 2013 av NOKUT, ny forskrift sendt på
høring 9. september 2016.
Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier, jamfør Lov om universiteter og
høyskoler. Likevel er det fastsatt i universitetets reglement for etablering av studier og
godkjenning av studieplaner at NOKUTs krav til akkreditering av studier også gjelder når
universitetet selv etablerer egne studietilbud og godkjenner studieplan for disse. Det
framgår også i NOKUTs veiledning at deres kriterier for akkreditering gjelder for alle som

tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter
(selvakkrediteringsrett). De anbefaler derfor at alle institusjoner som utarbeider nye studier,
bruker veiledningen aktivt i utformingen av studiene.
Studietilsynsforskriftens kapittel 7 omhandler akkreditering av studier, både selvstendige
studietilbud, fellesgrader og institusjonsovergripende kunstneriske stipendprogram. Krav til
selvstendige studietilbud framgår av § 7-1 til § 7-3.
Nedenfor gjengis og kommenteres Studietilsynsforskriftens krav til akkreditering og
dokumentasjon. Krav fra forskriften og Veiledningen med retningslinjer for søknad om
akkreditering av studier i første syklus er med kursiv tekst. For hvert enkelt krav skal det
beskrives og begrunnes hvordan studiet oppfyller kravene, som gjelder følgende
hovedpunkter:
 Grunnleggende forutsetninger (Studietilsynsforskriftens § 7-1)
 Plan for studiet (Studietilsynsforskriftens § 7-2)
 Fagmiljø tilknyttet studiet (Studietilsynsforskriftens § 7.3)
§ 7-1 Grunnleggende forutsetninger for akkreditering
1. Følgende krav i lov om universiteter og høyskoler skal vurderes for akkreditering:
a. Styringsordning
b. Reglement
c. Klagenemnd
d. Læringsmiljøutvalg
e. Utdanningsplan (gjelder bare for studier på 30 studiepoeng eller mer)
f. Vitnemål og Diploma Supplement
g. Kvalitetssikringssystem
Kommentar: Punkt 1a) til g) må vurderes ut fra det forhold at Nord universitet er
fusjonert fra 1. januar 2016.
a) Universitetets styringsordning er avklart; nytt universitetsstyre var i drift fra tidlig
januar måned og har funksjonstid fram til 31.07.2019. Ny rektor er tilsatt på
åremål fra desember 2015. Selve styringsstrukturen herunder faglig og
administrativ organisering er avklart på overordnet nivå gjennom styrevedtak i
møte den 23. juni. Videre avklaringer er vedtatt på styremøte 7. september og 26.
oktober.
b) Universitetet har ny forskrift om studier og eksamen som gjelder for studenter
som blir tatt opp fra og med vårsemesteret 2016. Det foregår nå et arbeid med
gjennomgang av tilhørende reglement og retningslinjer. Reglement for etablering
av nye studieprogram og godkjenning av studieplaner er allerede vedtatt
(18.03.2016, rektorvedtak 15/01015-13). Reglementet bygger på akkreditering i
tråd med NOKUT sine krav.
c) Ny Klagenemnd ble vedtatt av styret 6. januar 2016, og har funksjonstid fra
1.1.2016 til 1.1.2020 (sak 9/2016). Utvalget er i drift.

d) Nytt Læringsmiljøutvalg ble vedtatt av styret 6. januar 2016, og har første periode
funksjonstid ut 2016 mens nye studentrepresentanter velges for høstsemesteret.
Utvalget er i drift. Nytt utvalg konstitueres for neste funksjonsperiode fra januar
2017.
e) Utdanningsplan utarbeides for alle studier, og er videreført også for det nye
universitetet.
f) Vitnemål og Diploma Supplement (vitnemålstillegg) gis ved fullført studium for
alle gradsstudier (bachelor-, master- og doktorgrader) samt for praktisk
pedagogiske utdanninger. Utforming av nytt vitnemål og Diploma Supplement
for det nye universitetet er avklart, og de første vitnemål ble tildelt allerede våren
2016. På vitnemålet inngår studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse.
g) System for kvalitetssikring av utdanningen ble godkjent av NOKUT 12. juni 2012
for tidligere Universitet i Nordland. Det nye universitetet viderefører elementer
fra alle institusjonenes akkrediterte kvalitetssikringssystem, og utformer et justert
system som opprettholder høye kvalitetskrav. Universitetsstyret vedtok på sitt
møte 23. juni de overordnede rammene for nytt felles system, mens
kvalitetshåndbok behandles av universitetsstyret på møte 16. desember 2016.
Som nytt element i systemet vil reakkreditering av eksisterende
studieprogrammer inngå med fast syklus.
2. Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner skal være fylt.
Kommentar: Fakultetet redegjør for følgende i oversendt akkrediteringssøknad:
 Opptak; Bachelor i prehospitalt arbeid- paramedic er ei grunnutdanning som har
følgende opptakskrav: Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse
eller realkompetanse. Det er krav til førerkort klasse B og tillegg er det krav om
bestått fysisk opptaksprøve, se vedlegg 12.


Rammeplaner, sertifisering eller andre forskrifter og retningslinjer/direktiver:
Studieprogrammet er ikke rammeplanstyrt.

3. Rekrutteringen av studenter skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og
opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium.
Kommentar: Styret ved Nord universitet har vedtatt at studieprogram skal være
bærekraftige. Studentmiljøer med minimum 20 uteksaminerte studenter per
studieprogram regnes som bærekraftige. Fakultetet mener at et opptak av 30
studenter pr studiested, vil gi minst 20 kandidater ved studiets slutt og det er lite
sannsynlig at problemstilling med lite studentmiljø vil oppstå. Dersom det skulle være
under 30 kvalifiserte søkere per studiested må fakultet vurdere om studiet skal starte
4. For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer
vesentlige forhold av betydning for studentene.
Kommentar: Studieprogrammet har praksis og det foreligger avtaler om
praksisplasser til alle studenter.

§ 7-2 Plan for studiet
1. Studiet skal ha et dekkende navn.
Kommentar: Navnet på studiet følger allerede igangsatt studietilbudet i Oslo samt at
den nasjonale programgruppas forslag. Navnet beskriver vurderes til å beskrive
studiets innhold på en god måte, det samme gjør den engelske navnet, Bachelor of
Paramedic Science.
2. Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte jamfør Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det formuleres ett totalt læringsutbytte
for hvert studium.
Studieprogrammets læringsutbytte er slik formulert:
Kunnskap:
 beskrive fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
generelt og helsetjenesten spesielt
 gjøre rede for organiseringen av helsetjenesten i Norge
 bruke kunnskap om menneskets anatomi og fysiologi i undersøkelse,
vurdering og behandling av pasienter
 bruke kunnskap om generell sykdomslære i diagnostisering og behandling av
pasienter
 gjenkjenne tidlige symptomer og tegn på alvorlig psykisk og somatisk sykdom
 gjøre rede for korrekt prehospital diagnostikk og behandling av sykdommer
og skader
 gjengi prinsipper for organisering av og arbeid på ulike typer skadested
 bruke kunnskap om helse-, miljø- og sikkerhet til å trygge seg selv og andre i
arbeidshverdagen
 tilegne seg ny og oppdatert kunnskap innenfor eget fagområdet
 sitere aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagområdet
 bruke grunnleggende kunnskap om forskningsetikk, -design og -metoder i
selvstendige kvalitetsforbedringsprosjekter og deltagelse i
forskningsprosjekter
 bruke kunnskap om tverrfaglig kommunikasjon og samhandling innenfor
akuttmedisin i daglig arbeide med kolleger og samarbeidspartnere
 gjøre rede for helsepolitiske prioriteringer og juridiske rammer for
yrkesutøvelsen i ambulansefaget
 beskrive utfordringer med helse og sykdom i et flerkulturelt perspektiv
Ferdigheter:
 gi korrekt behandling basert på observasjon, vurdering og identifisering av
symptomer og tegn på sykdom og svikt i pasientens vitale funksjoner
 gjøre adekvate transportmedisinske valg i lys av pasientens behov, den
operative situasjonen og endringer i pasientforløp og operativ situasjon
 utføre korrekt og forsvarlig behandling med legemidler
 demonstrere korrekt bruk og tolkning av aktuelt medisinsk-teknisk utstyr for
diagnostikk og medisinsk behandling











dokumentere pasientbehandling i relevante dokumentasjonssystemer i
henhold til krav og standard i tjenesten
benytte teknikker for kommunikasjon og konflikthåndtering i møte med
pasienter, pårørende, kolleger og samarbeidspartnere
arbeide på sikkert og effektivt på ulike hendelses- og skadested
Kunne gjøre rede for brann, politi og andre etaters arbeidsoppgaver på et
skade eller hendelsessted.
organisere og lede helsepersonell ved både små og større hendelser
Kunne samens med brann og politi organisere skadestedsledelse
bidra aktivt i beredskapsplanlegging
gjennomføre et kvalitetsforbedringsprosjekt med en klart formulert
problemstilling, adekvat prosjektdesign, relevant metode, plan for
datainnsamling og -analyse og plan for formidling av resultater
føre et utrykningskjøretøy

Generell kompetanse:
 utføre etisk og faglig forsvarlig prehospital diagnostisering og behandling av
akutt og kronisk syke pasienter i henhold til helsefaglig lovgivning
 vurdere pasientens medisinske, psykososiale og praktiske behov og finne
løsninger for hvordan de kan møtes på laveste effektive omsorgsnivå (LEON) i
tråd med samfunnets behov for effektiv ressursutnyttelse av helsevesenet
 opptre profesjonelt som paramedic på faglig forsvarlig måte og med respekt,
omsorg og empati i samhandling med pasient/bruker, pårørende og andre
 utøve kunnskapsbasert praksis innen prehospitalt arbeid
 identifisere etiske dilemmaer på samfunnsplan og i praktisk helsearbeid
 reflektere over egen faglig utøvelse
 reflektere over helseprofesjonenes utfordringer i et flerkulturelt samfunn
 samhandle med andre yrkesutøvere i spesialist- og kommunehelsetjenesten
 ivareta pasientens fysiske, psykososiale og åndelige behov gjennom en
helhetlig tilnærming til den akutt og kronisk syke pasient og dens pårørende
 bidra til å styrke kunnskap og ferdigheter hos kolleger og samarbeidspartnere
gjennom veiledning og formidling av sentralt fagstoff som teorier,
problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre
relevante uttrykksformer
Kommentar: Det vises til vedlegg 1, og studieplanen følger Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk og kommentarer i følgeskrivet angående det Nasjonalt
programutvalg.
3. Studiets innhold og oppbygging skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås.
Kommentar: Begge studiestedene vil bruke nett og samlingsbaserte studiemodeller.
Studiested Namsos med heltidsutdanning over 3 år, studiested Bodø deltid over 4 år.
Bachelorstudiet omfatter både praktisk og teoretisk undervisning. Det er en felles
studieplan med samme de samme emnene. Fullstendig studieplan er i vedlegg 1.

4. Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås.
Kommentar: Arbeids- og undervisningsformene til studiet veksler mellom
forelesninger, studiegrupper, selvstudier, simulerings- og ferdighetstrening som
samsvarer og er tilpasset læringsutbyttet for studiet, se beskrivelsene for hvert
emne i vedlegg 1.
5. Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset
læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås.
Kommentar: Studiet benytter følgende vurderingsordninger; Obligatorisk deltagelse
(OD), simulering og ferdighetstrening, Obligatorisk arbeid (OA), studiegrupper,
Hjemmeeksamen (HJ), Skriftlig skoleeksamen (S). Se detaljene i vedlegg 2.
6. Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier.
Kommentar: Fakultetet har redegjort grundig for dette punktet i sitt følgeskriv,
vedlegg 1.
7. Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart.
Kommentar: Fakultetet redegjør i følgeskrivet hvordan fagfeltet er under oppbygging
nasjonalt. Fakultetet har imidlertid pr i dag mye forskning innen aktuelle områder
som er meget aktuelle for denne bacheloren innen spesialsykepleie,
beredskapsledelse, ulykkesmedisin mm. Dette er nærmere beskrevet i følgeskrivet.
8. Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering, som skal være
tilpasset studiets nivå, omfang og egenart.
Kommentar: Fakultetet redegjør godt for dette punktet i sitt følgeskriv. Fakultetet
har i dag avtaler om samarbeid om utdanning med mange institusjoner i flere
verdensdeler. Fakultetet har under utarbeidelse samarbeid med PreHospenCentrum för prehospital forskning, Høgskolan i Borås og en Erasmusavtale med
Metropolia høgskolen i Helsinki er under utarbeidelse.
Studentutveksling:
Studiene har planlagt et semester der studentene kan reise ut, det er 6 semester på
heltid og 8 semester deltid.
Kommentar: Fakultetet må sørge for at en konkret avtale om internasjonalisering
og studentutveksling må være inngått innen 30. juni 2017.
9. Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT
ressurser og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet.
Kommentar: Nord universitet har gode fasiliteter i forhold til lokaler,
bibliotektjenester, administrativ og tekniske tjenester, IKT-ressurser og
arbeidsforhold for studentene som er tilpasset studiet og studiestedene. Det vises for
øvrig til eget vedlegg «Særskilt redegjørelse for nettstudier» vedlegg nr. 10.

§ 7-3 Fagmiljø knyttet til studiet
1. Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset
studiet slik det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den
forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres.
Kommentar: Fakultetet har redegjort for fagmiljøet i sitt følgeskriv. Vedlegg 3A og 3B
som viser bidraget fra eksterne. Fakultetet har også utarbeidet egen
rekrutteringsplan (vedlegg 6B) som viser hvordan fagpersoner som «omplasseres» er
planlagt erstattet.
2. Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk
relevante for studiet.
Kommentar: Se punkt 4.
3. Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være personer med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studiet.
For første syklus gjelder også: Minst 20 prosent av det samlede fagmiljøet må være
ansatte med førstestillingskompetanse.
Kommentar: Tabell 1 i følgeskrivet viser fakultets førstekompetanse knyttet til dette
studiet. Andelen førstestillinger er tilfredsstillende og studiets sentrale deler er også
angitt i følgeskrivet.
4. Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig- og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid.
For første syklus gjelder også: Fagmiljøet skal ha dokumenterte resultater på et nivå
som er tilfredsstillende for studiets innhold og nivå.
Kommentar: Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har i ti forskningsgrupper
knyttet til områder innenfor universitetets fagprofil. Disse områdene er:












Samfunnsdeltakelse, aktivitet og samarbeid
Praksisnær forskning i kommunehelsetjenesten
Psykisk helsearbeid
Legemidler og legemiddelhandtering
Pasientsikkerhet, dokumentasjon og informasjonsutveksling
Klinisk sykepleie og etikk
Care Lead – sykepleieledelse
Pasientsikkerhet og innovasjon
Læring og læringsstrategier i sykepleie og helsefag
Folkehelse
ANILAB

5. For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha
hensiktsmessig erfaring fra praksisfeltet.
Kommentar: Kravet fra NOKUT om at praksisveiledere for BSc studenter i
prehospitalt arbeid/paramedic skal ha bachelorutdanning, dette innfris for begge

studiestedene. Vedlegg 4A og 4B viser at det er nok tilgjengelig personell til å være
veiledere for begge studiestedene, og avtaler vil bli inngått etter geografisk behov.
Utdanningsutvalgets behandling 14. desember 2016:
Utdanningsutvalget behandlet i møte den 14. desember 2016 sak om godkjenning av
studieplan og tilhørende dokumentasjon for Bachelor i prehospitalt arbeid – paramedic.
Utdanningsutvalget gjorde følgende enstemmige vedtak:
1. Utdanningsutvalget ber om en fornyet akkrediteringssøknad for oppstart av Bachelor
i prehospitalt arbeid – paramedic innen 15. januar 2017.
2. Søknaden må ha dokumentasjon som tilfredsstiller NOKUT`s akkrediteringskrav.
3. Utsatt frist for akkrediteringssøknad innebærer at programmet trekkes fra Samordna
opptak.
Den 15. desember sendte prorektor for utdanningen følgende presisering til dekanene ved
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap:
Det presiseres at det må leveres en komplett ny akkrediteringssøknad i tråd med vedlagte
veiledning innen 15. januar 2017. Saksbehandlers kommentarer til tidligere søknad finner
dere i den vedlagte saksutredningen til møtet 14.12.16.
I tillegg ber saksbehandler om at dere har spesielt fokus på følgende punkter i den nye
søknaden:
1. Opptakskrav:
Søknad om unntak fra Opptaksforskriften må oversendes Kunnskapsdepartementet
snarest. Fakultet sender tekst til studie og forskningsdirektør Jan-Atle Toska, som
ferdigstiller brevet og formelt sender det fra rektor. Dette må gjøres umiddelbart.
2. Praksis:
a) Praksisplasser og avtaler: Det skal dokumenteres at henholdsvis
Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset kan ta imot 15 +15 studenter for
praksis, når de opprinnelige avtalene gjelder for 10 + 10 studenter, jfr. forslaget
om å dele studentene inn i to praksisgrupper. Det skal foreligge praksisplasser til
alle studentene.
b) Praksisveilederes kompetanse: Argumentere hvorfor de som ikke innehar
bachelorgrad eller paramedic (60 stp) er veilederkompetente med kun 5 års
erfaring. Fakultetet må beskrive det de har tenkt rundt å la fagarbeiderne være
praksisveiledere på førsteåret og bachelorkandidater på de neste.
3. Kompetanseoversikt:
a) Det må vedlegges en konkret plan og oversikt for begge studiesteder som viser
hvordan alle som «omplasseres» erstattes med nye (ved å hente såpass mange
fra de sentrale delene på master i spesialsykepleie må fakultetet dokumentere at
dette er ok i forhold til akkrediteringskravene til dette studiet. Husk at det stilles
langt strengere krav til fagkompetanse på master- enn bachelorutdanninger).
b) «Namsos» har en formell samarbeidsavtaler med 8 leger som kan fylle 3 hele
stillinger. Bodø-miljøet må dokumenter formelle avtaler for
innleie/deltidsstillinger og plan for disse.

4. Plan for all samkjøringen med sykepleierutdanningen skal beskrives detaljert
5. Plan for samkjøringen mellom studiestedene når en har to studiemodeller må
beskrives detaljert
6. Ellers vises det til kommentarer i saksutredningen som bør med i ny søknad
Fakultetet leverte en fornyet akkrediteringssøknad for oppstart av Bachelor i prehospitalt
arbeid – paramedic, inkludert vedlegg innen fristen som ble gitt av utdanningsutvalget.
Fakultet har lagt til grunn NOKUTs veileder for søknader om akkrediteringer av studier i
første syklus og følgebrevet til søknaden svarer på de enkelte punkt i veilederen. Følgebrevet
viser også til vedlegg som utfyllende dokumenterer hvordan studiet oppfyller de enkelte
punkt.
Saksbehandlingen har et spesielt fokus på punktene som er angitt ovenfor og som ble
formidlet fakultetet etter forrige behandling.
1. Opptakskrav:
Studiedirektøren søkte Kunnskapsdepartementet om unntak fra Opptaksforskriften i egen
søknad den 19. desember 2016. KD responderte raskt og uttalte at såfremt ikke
opptakskriteriene ble endret slik at de ble sammenfallende med kriteriene til Høgskolen i
Oslo og Akershus ville søknad ikke bli behandlet. Det var i kravet om egen helseattest KD
fant problematisk. Etter avtale med dekan ble opptakskravene endret til:
Opptakskrav:
 Generell studiekompetanse/realkompetanse og følgende:
 Førerkort klasse B senest 1. mars i opptaksåret
 Bestått fysisk opptaksprøve.
2. Praksis:
a) Ved Utdanningsutvalgets behandling den 14. desember manglet det praksisplasser til
10 studenter ved deltidsstudiet i Bodø. Fakultetet har nå fått på plass avtale som
sikrer alle studenter praksisplass. I den nye avtalen (Vedlegg 3A og 3B) forplikter
NLSH å ta imot studenter x 2 i praktiske studier per år. I tillegg eksisterer det en egen
avtale med Helgelandssykehuset om 10 praksisplasser.
b) Praksisveileders formelle kompetanse ble problematisert da det i utgangspunktet
kunne tolkes som fagarbeidere kunne fungere som praksisveiledere for siste års
bachelorstudenter. Dette kan nå ikke lengre mistolkes og i den nye søknaden har
fakultetet under § 7.3.5 på side 14 i følgeskrivet og gjennom vedleggene 4A og 4B
dokumentert praksisveiledernes formelle kompetanse og hvilken opplæring som vil
bli gitt.
3. Kompetanseoversikt:
Fakultetet ble bedt om å fremlegge en konkret plan og oversikt for begge studiesteder som
viser hvordan alle som «omplasseres» erstattes med nye. NOKUTs krav til bachelorutdanninger er at minst 50% av årsverkene knyttet til studiet skal gjøres av tilsatte i
hovedstilling ved Nord universitet. Minimum 20% av de tilsatte må ha førstekompetanse.
Fakultetet oppfyller begge disse punktene.

a) Vedlegg 6A viser total sammensetningen av fagmiljøet både internt og eksternt.
Vedlegget viser at man har ca. 6 fagstillinger, undervisningsleveranse fra eksisterende
program som forventes å levere til denne nye bacheloren. Disse må erstattes av
personer med minimum samme kompetanse for å opprettholde krav til
fagkompetanse på fakultets andre bachelor- og masterprogram. Vedlegget viser
videre at det er tenkt nyansettelser og innleie/deltidsstillinger på til sammen ca. 6
stillinger. Vedlegg 6B viser rekrutteringsplanene for erstatningen av intern leveranse.
Namsos
Stillingsandel/studieprogram
100 % BA sykepleie
70 % BA sykepleie
70 % BA sykepleie
30% MA psykisk helsearbeid
60% BA farmasi

Tidspunkt for utlysning
Januar 2017
Januar 2018
Februar 2017
August 2018
August 2017

20% trafikklærerutdanninga

Høsten 2018

Bodø
Stillingsandel/studieprogram
100% Studieleder BA
prehospital

Tidspunkt for utlysning
Februar 2017

100% BA sykepleie

Februar 2017

50% BA sykepleie (kan evt
dekkes av meransettelse på
professorutlysning nå)
0,7 Professor Master i
spesialsykepleie

August 2017

Er til vurdering i
sakkyndig utvalg,
ansettelse vår 17

Fagområde
Klinisk akuttsykepleie
Geriatrisk sykepleie
Akuttsykepleie
Psykisk helsearbeid/rus
Farmakologi, legemiddelhåndtering,
legemiddelregning
Fagområdet avgjøres senere i dialog med
utdanninga

Fagområde
Prehospitalt arbeid – paramedic
Beredskap
krisehåndtering
Naturvitenskapelige emner (anatomi/ fysiologi,
sykdomslære, farmasi)

Spesialsykepleie

b) I vedlegg 3A og 3B intensjonsavtaler for de eksterne leveransene. I den nye avtalen
som er inngått fremgår det at Nordlandssykehuset har en intensjon om å bidra med
kompetanse innen aktuelle fagfelt med inntil tre stillinger, men at Nord universitet å
inngå arbeidsavtale med den enkelte ansatte. Forenklet CV til disse fremgår av
vedlegg 6A.
4 og 5. Plan for samkjøring med sykepleieutdanningen og mellom studiestedene
Bodø og Namsos samarbeider for tilrettelegging og samkjøring av undervisning, fagmiljøer
og fagkompetanse. Målet er i størst mulig grad å samkjøre fulltid- og deltidsstudium.
Intensjonen er å kunne levere et faglig og økonomisk bærekraftig studium gjennom
samarbeid på tvers av studiestedene. Både heltid og deltid er samlings- og nettbaserte.
Forelesninger som foretas et sted, kan deles med hele studentgruppen, dermed er i praksis
dette et samlet fagmiljø. Dette har FSH erfaring med fra bachelor i sykepleie siden 2010. To
av emnene, anatomi/fysiologi og medikamentregning undervises sammen med bachelor i
sykepleie. Vedlegg 6C gir oversikt over planlagt samkjøring mellom studiestedene og
sykepleieutdanningen.

Oppsummering
I den nye akkrediteringssøknaden har fakultetet fremskaffet avtaler om praksisplasser til alle
studenter og kravet praksisveileders erfaring og kompetanse er blitt redegjort for slik at
søknaden nå tilfredsstiller studietilsynsforskriften på dette punktet.
Utdanningsutvalget uttrykte i møtet 14. desember 2016 bekymring over at fakultetet hadde
planlagt «omplassering» av fagpersoner til dette studieprogrammet uten at det forelå en
konkret plan for hvordan disse skulle erstattes. I tillegg var det eksterne bidraget kun
generelt beskrevet og det forelå heller ikke noen formell avtale som berørte dette bidraget. I
dag foreligger det en signert intensjonsavtale med Nordlandssykehuset om at de bidrar med
inntil 3 stillinger. Begge studiesteder har til i dag utarbeidet konkrete planer for
nyrekruttering, når disse skal utlyses/rekrutteres og til hvilket fagområde.
I den nye søknaden fremgår samkjøringen med sykepleieutdanningen og mellom
studiestedene tydelig. Fakultetet redegjør at målet er i størst mulig grad å samkjøre fulltidsog deltidsutdanning. Intensjonen er å kunne levere et faglig og økonomisk bærekraftig
studium gjennom samarbeid på tvers av studiestedene. Forelesninger som foretas et sted,
kan deles med hele studentgruppen, dermed er i praksis dette et samlet fagmiljø. Dette har
fakultetet erfaring med fra bachelor i sykepleie siden 2010. To av emnene, anatomi/fysiologi
og medikamentregning undervises sammen med bachelor i sykepleie. Vedlegg 6C gir videre
oversikt over planlagt samkjøring mellom studiestedene og sykepleieutdanningen.
Søknad om reakkreditering av studiet vurderes å være utfyllende nok, og på bakgrunn av
kvalitetsvurderingen og søknaden med tilhørende dokumentasjon anbefaler
Utdanningsutvalget rektor å godkjenne studieplan, under forutsetning av at følgende krav
innfris:
- Konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen
30. juni 2017.

SØKNAD OM AKKREDITTERING AV BACHELOR I PREHOSPITALT ARBEID - PARAMEDIC, VED NORD
UNIVERSITET.

INNLEDNING
Søknad er omarbeidet og fakultet har laget et følgeskriv som etter en innledning besvarer punktene
til tilsynsforskriften.
Oppstart av studiet
Bakgrunnen for å starte bachelorutdanning i prehospitalt arbeid/paramedic både i Namsos og Bodø,
er et flerårig samarbeid med arbeidsfeltet i begge helseregioner, igangsatt lenge før fusjonen mellom
HiNT og UiN var kommet på dagsorden. Framtidas samfunnsbehov og utviklinga innen sykehus- og
akuttjenester, tilsier økt kompetansebehov i prehospitalt arbeid. Dette har både universitetet og de
andre samfunnsaktørene på feltet sett, og ønsker å følge opp. Dette for å imøtekomme dagens og
framtidas stadig rivende utvikling innen prehospital medisin, blant annet ved hjelp av
velferdsteknologi, og la dette i første rekke komme Nordland og Nord Trøndelag til gode, i andre
rekke Midt-Norge og Nord Norge.
Fakultetet har fått en forståelse av at det gjennom de nasjonale gruppa som arbeider med
rammeplan samt politiske aktører på ulike nivå, vil skape et press for at Kunnskapsdepartementet
skal opprette studieplasser innenfor bachelor paramedic. En er også kjent med at flere
utdanningsinstitusjoner er interessert i å igangsette denne utdanningen i egen regi. For at
studieplassene skal tildeles Nord universitet, tror vi det er sentralt å komme i gang på et tidlig
tidspunkt. Idet det opprettes studieplasser innenfor området, er det lettere å få dem tildelt dersom
en er i gang med studiet.
Fakultetets primære ønske er derfor å starte med heltidstilbud i Namsos og deltidstilbud i Bodø fra
studieåret 2017/2018 dersom UVU anser NOKUTs krav som oppfylt og fakultetet får budsjettmidler
til dette. Dette da disse retter seg mot to forskjellige målgrupper.
Type studium
Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic er et bachelorstudium på 180 studiepoeng som tilbys på
studiested Namsos på heltid og i Bodø på deltid over fire år - begge med utgangspunkt i samme
studieplan.
Målgruppe
Studiet er rettet mot de som ønsker å arbeide innen prehospital akuttmedisin og ulykkes- og
katastrofeberedskap.
I Juni 2014 utga Helsedirektoratet rapporten «Kompetansebehov ambulansefag», som konkluderte
med at dagens utdanning med fagbrev ikke imøtekommer i tilstrekkelig grad de økende
utfordringene i prehospital medisin. I NOU 2015:17 ” Først og fremst, et helhetlig system for
håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus” tydeliggjøres dette behovet. I Nord
universitet vil utdanningen ha fokus på etterspurt breddekompetanse og en tydelig distriktsprofil.
Utdanningen gir et solid fag- og- profesjonsgrunnlag tuftet på forsknings- og erfaringsbasert
kunnskap. Det studentene skal sitte igjen med av kompetanse kommer frem i studiets totale
læringsutbytter og mer spesifikt i læringsutbyttebeskrivelsene for valgte emner (vedlegg 2).
Læringsutbyttebeskrivelsene er i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.
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Heltids- og deltidsstudiet retter seg mot to forskjellige målgrupper. Heltid mest mot de unge som kan
flytte og ta utdanning, og som i framtida kan bekle ledige stillinger innen prehospitalt arbeid. Deltid
retter seg mot de som i dag er ansatt i prehospitale tjenester, og som ønsker å kvalifisere seg til å
møte de nye behovene i tjenesten. Mange av disse er etablerte med familie mm i kommunene rundt
om, og vil ikke kunne flytte for å ta utdanning. Disse ønsker også å ha en viss prosent jobb ved siden
av studiene.
Fakultetet har mange års erfaring fra bachelor i sykepleie med å tilby to forskjellige studieformer, og
ser at studentgruppene til heltid og deltid er forskjellige. Nett- og samlingsbasert deltidsutdanning er
blitt meget godt evaluert av studentene og praksisfeltet.
Fakultetet ønsker og starte både heltid- og deltid -studiemodell, da det er et uttrykt behov for begge
varianter hos våre nære samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten. Nord universitet vil kunne ta
en nasjonal føring ved å starte oppe både deltid og heltid. Så vidt vi kjenner til, er det ingen andre
som tenker å starte opp deltid.
Ny yrkesgruppe og nytt studium
Det må bemerkes at Bachelorstudiet i prehospitalt arbeid – paramedic, er en ny utdanning på
universitets- og høgskolenivå innenfor det prehospitale feltet i Norge. Yrket vil også være nytt.
Utdanningen har vært etterspurt av spesialisthelsetjenesten i flere år for å styrke kompetansen i de
prehospitale tjenestene, utvikle faget og styrke forsknings- og utviklingsarbeid på fagfeltet. Det
gjennomføres per i dag en pilotutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
På bakgrunn av nasjonale behov og føringer i NOU 2015:17 ble det i 2015 etablert et Nasjonalt
programutvalg der både studiested Namsos og Bodø har vært og er representert sammen med 7
andre universitet og høgskoler. Utvalget er å betegne som en interessegruppe fra de ulike
universitet/høgskoler som i nært samarbeid med Helsedirektoratet og Norsk Luftambulanse har som
mål å lage en nasjonal programplan. Hovedmålet med arbeidet er å sikre kvalitet og nivå nasjonalt,
og at normen skal være like emner med lik vekting og felles forventet læringsutbytte ved fullført
studieprogram. Felles nasjonal programplan legger til rette for at myndighetene (direktorat og
departement) kan iverksette et studieprogram i prehospital arbeid på bachelornivå ved
utdanningsinstitusjoner over hele landet.
Dette arbeidet er i avsluttende fase og fremlagte studieplan har så langt som det er mulig tatt
innover seg arbeidet i nasjonalt programutvalg, men det må også tas forbehold om at det kan
komme endringer i sluttfasen som Nord må innpasse for å sikre det nasjonale nivået. Dette kan skje i
etterkant av akkrediteringssøknadens innleveringsfrist.
Viktigheten av at Nord følger det nasjonale programutvalgets arbeid må poengteres nøye. Det
nasjonale arbeidet sikrer at alle utdanningstilbud i Norge vil holde samme kvalitet og nivå og langt på
vei likhet i innhold. Dette vil være helt vesentlig for å komme i mål med neste nasjonale prosess som
omhandler søknad om autorisasjon for yrkesgruppen. Autorisasjonssøknader skal som kjent forholde
seg til gjeldende EU-direktiv på området.
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SØKNAD I HENHOLD TIL TILSYNSFORSKRIFTEN
Bachelor i prehospitalt arbeid- Paramedic
•

Heltidsstudium Namsos, nett- og samlingsbasert, 30 studieplasser

•

Deltidsstudium Bodø, nett- og samlingsbasert, 30 studieplasser

Med følgende enstemmige vedtak (sak 104/2016):
1. Styret for Nord universitet godkjenner etablering av følgende nye studieprogrammer fra
studieåret 2017-2018:
•

Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic (180 studiepoeng, Fakultet for
sykepleie og helsevitenskap)

•

[…]

2. Det er en forutsetning for etableringen at rektors godkjenning av studieplanene for
studieprogrammene og tilhørende dokumentasjon er i tråd med NOKUTs akkrediteringskrav.
3. Det er en forutsetning for etableringen at kostnadene ved utvikling og igangsetting av
studieprogrammene dekkes innenfor fakultetenes egne budsjettrammer.
På bakgrunn av styrets vedtak søker Fakultet for sykepleie og helsevitenskap godkjenning av
studieplan for Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic. Studieplanen med emnebeskrivelser,
praksisavtaler, internasjonale avtaler, oversikt over fagmiljøets kompetanse finnes som vedlegg til
søknaden. Studiet er ikke behandlet ved de to nåværende fakultet og avdeling, da tidsfristene ikke
gjør det hensiktsmessig.
Både Profesjonshøgskolen og Avdeling for helsefag ved Nord universitet har tidligere gjort
utredninger med forslag om å starte bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic. Dette i samarbeid
med spesialisthelsetjenesten, Helse Midt RHF og Helse Nord RHF. Under forutsetning av finansiering,
vurderes det som hensiktsmessig at Nord universitet tilbyr denne utdanningen på heltid i Trøndelag
og deltid i Bodø.
Studieplanene skal tilfredsstille dokumentasjonskravene i NOKUTs studietilsynsforskrift (Forskrift om
tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning), som ble vedtatt 28.02.2013 og tilhørende
veiledning til søknad om akkreditering av studier i første syklus. Veiledningen gir retningslinjer for
utforming av søknader, og er oppdatert pr september 2013.

Lovgrunnlag og akkrediteringskrav
Lovgrunnlaget for studieakkreditering er:
• Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 (Universitets- og høgskoleloven), sist
endret 17. juni 2016 med virkning fra 1. juli 2016.
• Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
av 1. februar 2010 (Studiekvalitetsforskriften), fastsatt av Kunnskapsdepartementet, sist
endret 24. juni 2016 med virkning fra årsskiftet 2016-2017.
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•

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
(Studietilsynsforskriften), fastsatt 28. februar 2013 av NOKUT, ny forskrift sendt på høring
9. september 2016.

Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier, jamfør Lov om universiteter og
høyskoler. Likevel er det fastsatt i universitetets reglement for etablering av studier og godkjenning
av studieplaner at NOKUTs krav til akkreditering av studier også gjelder når universitetet selv
etablerer egne studietilbud og godkjenner studieplan for disse. Det framgår også i NOKUTs
veiledning at deres kriterier for akkreditering gjelder for alle som tilbyr høyere utdanning, også
institusjoner med egne faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett). De anbefaler derfor at alle
institusjoner som utarbeider nye studier, bruker veiledningen aktivt i utformingen av studiene.
Studietilsynsforskriftens kapittel 7 omhandler akkreditering av studier, både selvstendige
studietilbud, fellesgrader og institusjonsovergripende kunstneriske stipendprogram. Krav til
selvstendige studietilbud framgår av § 7-1 til § 7-3.
Nedenfor gjengis og kommenteres Studietilsynsforskriftens krav til akkreditering og
dokumentasjon. Krav fra forskriften og Veiledningen med retningslinjer for søknad om
akkreditering av studier i første syklus er med kursiv tekst. For hvert enkelt krav skal det beskrives
og begrunnes hvordan studiet oppfyller kravene, som gjelder følgende hovedpunkter:
• Grunnleggende forutsetninger (Studietilsynsforskriftens § 7-1)
• Plan for studiet (Studietilsynsforskriftens § 7-2)
• Fagmiljø tilknyttet studiet (Studietilsynsforskriftens § 7.3)
§ 7-1 Grunnleggende forutsetninger for akkreditering
1. Følgende krav i lov om universiteter og høyskoler skal vurderes for akkreditering:
a. Styringsordning
b. Reglement
c. Klagenemnd
d. Læringsmiljøutvalg
e. Utdanningsplan (gjelder bare for studier på 30 studiepoeng eller mer)
f. Vitnemål og Diploma Supplement
g. Kvalitetssikringssystem
Kommentar: Punkt 1a) til g) må vurderes ut fra det forhold at Nord universitet er fusjonert
fra 1. januar 2016 jmf utredning sentralt utdanningsutvalg.

a) Universitetets styringsordning er avklart; nytt universitetsstyre var i drift fra tidlig
januar måned og har funksjonstid fram til 31.07.2019. Ny rektor er tilsatt på åremål fra
desember 2015. Selve styringsstrukturen herunder faglig og administrativ organisering
er avklart på overordnet nivå gjennom styrevedtak i møte den 23. juni. Videre
avklaringer er vedtatt på styremøte 7. september.

b) Universitetet har ny forskrift om studier og eksamen som gjelder for studenter som blir
tatt opp fra og med vårsemesteret 2016. Det foregår nå et arbeid med gjennomgang av
tilhørende reglement og retningslinjer. Reglement for etablering av nye studieprogram
og godkjenning av studieplaner er allerede vedtatt (18.03.2016, rektorvedtak
15/01015-13). Reglementet bygger på akkreditering i tråd med NOKUT sine krav.
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c) Ny Klagenemnd ble vedtatt av styret 6. januar 2016, og har funksjonstid fra
1.1.2016 til 1.1.2020 (sak 9/2016). Utvalget er i drift.

d) Nytt Læringsmiljøutvalg ble vedtatt av styret 6. januar 2016, og har funksjonstid ut
2016 mens nye studentrepresentanter velges for høstsemesteret. Utvalget er i drift.

e) Utdanningsplan utarbeides for alle studier, og videreføres også for det nye
universitetet.

f) Vitnemål og Diploma Supplement (vitnemålstillegg) gis ved fullført studium for alle
gradsstudier (bachelor-, master- og doktorgrader) samt for praktisk pedagogiske
utdanninger. Utforming av nytt vitnemål og Diploma Supplement for det nye
universitetet er avklart, og de første vitnemål ble tildelt allerede våren 2016.

g) System for kvalitetssikring av utdanningen ble godkjent av NOKUT 12. juni 2012 for
tidligere Universitet i Nordland. Det nye universitetet viderefører elementer fra alle
institusjonenes akkrediterte kvalitetssikringssystem, og utformer et justert system som
opprettholder høye kvalitetskrav.
Universitetsstyret vedtok på sitt møte 23. juni de overordnede rammene for nytt feles
system. Som nytt element i systemet vil reakkreditering av eksisterende
studieprogrammer inngå med fast syklus.

§ 7.1.2 Grunnleggende forutsetninger for akkreditering
(§7.1.2) Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner skal være fylt. For studier som ikke er omfattet av
opptaksforskriften skal det redegjøres for opptak.
Opptakskrav:
Bachelor i prehospitalt arbeid- paramedic er ei grunnutdanning som har følgende opptakskrav:
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det er krav til
førerkort klasse B og tillegg er det krav om bestått fysisk opptaksprøve, se vedlegg 12.

HIOA har fått søkt om eget opptakskrav, PREHOS
Du må dokumentere førerkort klasse B og bestå en fysisk opptaksprøve. Opptaksprøven må du selv
melde deg opp til på www.hioa.no/paramedic mellom 1. og 15. mai.
Dette ble ikke gjort innen fristen 15.april 2016 før studieår 2017, slik at utlysningen for Bachelor i
prehospitalt arbeid må skje via Lokalt opptak høsten 2017, og etter henvendelse til
Kunnskapsdepartementet i desember får vi lov til å benytte samme opptakrav som HIOA, men ikke
med helseattest D krav som var opprinnelig ønsket.
Fakultetet planlegger å gjennomføre opptaksprøve medio mai for studenter som får tilbud om
studieplass.
§7.1.3 Rekruttering av studenter for å opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø.
Rekruttering av studenter skal være tilstrekkelig for å opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø
og et stabilt studium. Styret ved Nord universitet har vedtatt at studieprogram skal være
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bærekraftige. Studentmiljøer med minimum 20 uteksaminerte studenter pr studieprogram regnes
som bærekraftige.
HIOA hadde høsten 2016 over 420 førsteprioritetssøkere og av disse var 147 kvalifisert, så interessen
for studiet er stort nasjonalt. Høyt søkertall gir også høyt karaktersnitt hos studentene, noe vi mener
sikrer bedre gjennomføring. Fakultetet mener at et opptak av 30 studenter pr studiested, vil gi minst
20 kandidater ved studiets slutt og det er lite sannsynlig at problemstilling med lite studentmiljø vil
oppstå. Dersom det skulle være under 30 kvalifiserte søkere per studiested må fakultet vurdere om
studiet skal starte.
Fakultetet har erfaring fra nettbasert bachelor i sykepleie, at det er en del forfall spesielt første
halvår. Fakultetet satte inn tiltak som et forkurs i anatomi/fysiologi på første samling, for å gi
studentene bedre grunnlag i dette faget. Erfaringene fra dette vil bli tatt med i utarbeidelse og
oppfølging av studentene ved dette studiet. I vedlegg 10 ligger det mere utfyllende redegjørelse for
hvordan oppfølgingen er tenkt i forhold til at det er nett- og samlingsbasert studium.

§7.1.4 For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige
forhold av betydning for studentene.
Noen ferdigheter tilegner studentene ved ferdighetstrening og simulering ved universitetet, mens
andre ferdigheter krever praktiske studier med reelle praktiske erfaringer.
Praktiske studier for nettbaserte studier foregår lik praktiske studier for heltidsstudenter. Samme
omfang og krav til deltagelse og kvalitetssikring av praksisplass. Universitetets lærer følger opp
studentene enten via fysisk tilstedeværelse eller via nettbaserte løsninger. Fakultetet har prøvd ut og
forsket på forskjellige metoder for praksisoppfølging på bachelor i sykepleie, og kan bruke denne
kunnskapen inn på denne utdanningen.
Praksisplasser
I samarbeid med ledere ved sykehus/ambulanseavdelingene og kommunene har vi fått
intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler om tilstrekkelig antall praksisplasser.
Campus Namsos har gjennom sin innledende utredning samarbeidet med fagmiljøene og satt ned en
detaljert oversikt over praksisplasser for sitt område. Vedlagt finnes kompetanseoversikt for
praksisveiledere. Det er inngått intensjonsavtale med Helse Nord Trøndelag HF og 13 kommuner i
Namdal. Samarbeidsavtale er inngått med Midtre Namdal samkommune. Det arbeides fortløpende
med kommuneavtaler, og kontakt med flere helseforetak i Helse Midt-Norge. For campus Bodø er
det i utredningen inngått avtaler med Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset slik at
tilstrekkelige praksisplasser sikres. Praksistudiene for deltidsstudentene gjennomføres ved at
studentene deles i to grupper, slik at det blir færre studenter i praksis samtidig. Dette er også vanlig
for bachelor i sykepleie.

Avtalene ligger vedlagt
Plan for studiet (studietilsynsforskriften § 7.2)
§ 7.2.1 Studiet skal ha dekkende navn
Navnet på studiet følger allerede igangsatt studietilbudet i Oslo samt at den nasjonale
programgruppas forslag. Navnet beskriver vurderes til å beskrive studiets innhold på en god måte,
det samme gjør den engelske navnet, Bachelor of Paramedic Science.
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§ 7.2.2 Studiet skal ha læringsbytte jamfør Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.
Det vises til vedlegg 1, og studieplanen følger Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og det vises forøvrig
til kommentarer innledningsvis ellers i følgeskrivet angående det Nasjonalt programutvalg.
§ 7.2.3 Studiets innhold og oppbygging skal samsvare med og være tilpasset
læringsutbyttebeskrivelsene
Begge studiestedene vil bruke nett og samlingsbaserte studiemodeller. Studiested Namsos med
heltidsutdanning over 3 år, studiested Bodø deltid over 4 år. Bachelorstudiet omfatter både praktisk
og teoretisk undervisning. Se modellene under.
Det er en felles studieplan med samme de samme emnene. Fullstendig studieplan er i vedlegg 1.
Studieplan og emnebeskrivelser følger nasjonal kvalifikasjonsrammeverk hvor fakultetet mener at
studiets oppbygging, undervisningsform, læringsaktiviteter og vurderingsformer i de ulike emnene,
samsvarer med læringsutbytte i studiet og følger i stort grad forslaget til den nasjonale
programgruppen som på sikt vil søke autorisasjon.
Studiemodell for Namsos og Bodø.

N 1.år
a
m
2.år
s
o
s 3.år

1. semester

Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og
biokjemi 15sp

2. semester

Kliniste studer 1, 10stp
3. semester

Akuttmedisink diagnostikk og intervensjon A. 20stp
5. semester
Operativt
Akuttmedisinsk diagnostikk Telemedisin
ambulansea
og interventsjon B. 10stp
. 5stp
rbeid B.

4. semester
Operativt ambulansearbeid A.
10stp

Traumatologi. 10stp

Profesjon, etikk og
kommunikasjon. 10stp

Kliniske studier 2B. 10stp

Kliniske studier 3. 15stp

Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og biokjemi 15sp

Sykdomslære, psykiatri og rus. 25stp

Kliniste studer 1, 10stp
4. semester

Legemiddelregni
ng. 1stp

Farmakologi og legemiddelhåntering. 9stp

Traumatologi. 10stp

Telemedisin. 5stp

Akuttmedisink diagnostikk og intervensjon A. 20stp
5. semester
Kliniske studier 2A. 10stp

6. semester

Operativt ambulansearbeid A. 10stp

Kliniske studier 2B. 10stp

7. semester

4.år

Bachelor oppgave. 15stp

2. semester

3. semester

B 2.år
o
d
3.år
ø

Kliniske studier 2A. 10stp

6. semester

1. semester

1.år

Farmakologi
Legemiddelregn
og
ing. 1stp
legemiddelhå

Sykdomslære, psykiatri og rus. 25stp

Profesjon, etikk og kommunikasjon. 10stp

Akuttmedisinsk diagnostikk og interventsjon
B. 10stp
8. semester

Operativt ambulansearbeid B.
5stp

Kliniske studier 3. 15stp

Bacheloroppgave 15 stp

§ 7.2.4 Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset
læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås.
Arbeids- og undervisningsformene til studiet veksler mellom forelesninger, studiegrupper, selvstudier,
simulerings- og ferdighetstrening som samsvarer og er tilpasset læringsutbyttet for studiet, se
beskrivelsene for hvert emne i vedlegg 1.
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§ 7.2.5 Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset
læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås.
Studiet benytter følgende vurderingsordninger; Obligatorisk deltagelse (OD), simulering og
ferdighetstrening, Obligatorisk arbeid (OA), studiegrupper, Hjemmeeksamen (HJ), Skriftlig skoleeksamen
(S). Se detaljene i vedlegg 2. Det benyttes vurderinger for hvert enkelt emne i forhold til læringsutbytte og

§ 7.2.6 Studiets relevans for samfunnet og norsk utdanning
Dagens helsevesen er i stadig utvikling, og krav til effektivisering samtidig med krav til økende kvalitet
gir store utfordringer til hvordan helsevesenet skal organiseres. Kravet til kompetanse og ferdigheter
hos de som utøver helsetjenester utenfor sykehusene øker, og i mange sammenhenger er
ambulansetjenesten en viktig kontakt i de lokale helsetilbudet utenfor sykehuset. Flere instanser
peker på utfordringene de prehospital tjenestene står ovenfor. Felles for dem alle er at de trekker
frem behovet for å heve kompetansen i ambulansetjenesten for å komme i møte morgendagens
utfordringer.
De senere år har det vært enighet i fagmiljøet om at med den rivende utviklingen som
ambulansefaget har stått ovenfor har videreutdanning og videreutvikling av faget blitt tvingende
nødvendig. I en rapport fra Helsedirektoratet (Kompetansebehov i ambulansefag. Juni 2014. IS-0425)
ble det understreket at ambulansefaget i videregående opplæring og ambulansearbeideren som
yrkeskategori utgjør grunnmuren i ambulansetjenesten, men at det er behov for ytterligere
kompetanseheving i form av en ny utdanning på bachelornivå. Anbefalingen om en utdanning på
høyskole/ universitetsnivå har vært begrunnet ut fra hensynet til at ambulansepersonell utfører
vurderinger, behandling og har et selvstendig ansvar tilsvarende helsepersonell med minimum
høyskoleutdanning. I tillegg vil den nasjonale faggruppen påpeke at en bredere kompetanseplattform
gir mulighet for mer fleksibel bruk av kompetansen på.
Ambulansepersonellets kompetanse er en svært viktig faktor i god prehospital behandling av
pasienter. Dette gjelder taktisk og operativ helseledelse på stedet, tidlige tiltak rettet mot vitale
funksjoner og god systematisk primærundersøkelse. Yrket stiller også krav til psykisk egnethet og
evne til å være løsningsorientert i forbindelse med store utfordringer knyttet til en del spesielle
ambulanseoppdrag. Arbeidet medfører daglig gjentatte fysiske belastninger og arbeid under alle
værforhold i alle former for terreng, slik at fysisk egnethet og styrke er nødvendig. En større kanadisk
systematisk gjennomgang av litteraturen påpeker at ambulansearbeideres evne til å ta kritiske
beslutninger i en stadig mer kompleks klinisk hverdag er den største trusselen mot
pasientsikkerheten utenfor sykehus (Bigham et al.)1.
Ambulansetjenesten har en sentral rolle innen prehospital akuttmedisin og ulykkes- og
katastrofeberedskap. Den er også en viktig trygghetsskapende faktor for befolkningen.
Ambulansetjeneste har på relativt kort tid utviklet seg fra ren transporttjeneste til helsetjeneste. I
følge Helsedirektoratet ble det 2013 gjennomført om lag 650 000 ambulanseoppdrag med bil.
Sammenlignet med 2002 utgjør dette samlet sett en vekst nær 40 prosent over siste 10 år.
Ambulansetjenesten er også et viktig bindeledd mellom publikum/ førstehjelpere, nødmeldetjeneste,
primærhelsetjeneste, avanserte prehospitale tjenester, andre nødetater og sykehus.
1

Bigham BL, Buick JE, Brooks SC, Morrison M, Shojania KG, Morrison LJ. Patient safety in emergency medical
services: a systematic review of the literature. Prehosp Emerg Care. 2012; 16: 20-35.
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Ambulansetjenesten ser legevaktlegen og legehelikoptrene som sin «bakvakt” og utfordringen med
større legevaktsdistrikt og mer spesialisering øker behovet for kompetanse i tjenesten.
Formål med utdanningen er å kvalifisere studentene til å yte etisk og faglig forsvarlig prehospital
helsehjelp til pasienter med kronisk og akutt sykdom eller skade. Ved fullført studieprogram skal
kandidaten være i stand til å sikre faglig forsvarlig prehospital behandling til akutt og kronisk,
somatisk og psykisk syke og selvstendig kunne fortsette egen kompetanseutvikling. (fra Nasjonalt
programutvalgs brev til HD og KD desember 2016)
Både Profesjonshøgskolen og Avdeling for helsefag ved Nord universitet har tidligere gjort
utredninger med forslag om å starte bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic. Dette i samarbeid
med spesialisthelsetjenesten, Helse Midt RHF og Helse Nord RHF. Under forutsetning av finansiering,
vurderes det som hensiktsmessig at Nord universitet tilbyr denne utdanningen på heltid i Trøndelag
og deltid i Bodø.
Nord universitet vil med sitt tilbud kunne imøtekomme de utfordringer og behov som dagenes
helsevesen står ovenfor.
Studiet Bachelor i prehospitalt arbeid – paramedic kvalifiserer for opptak til en rekke studier ved
ulike universitet og høyskoler. Spesielt relevante masterstudier er master i samfunnssikkerhet og
kriseledelse ved Nord Universitet, Master in Pre-Hospital Critical Care ved Universitetet i Stavanger,
master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger og MSc Paramedics ved University of
Hertfordshire.
§ 7.2.7 Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og / eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart.
På lik linje med de andre helsefaglige profesjonsutdanningene i Nord universitet, vil praksisnær
forskning i samarbeid med arbeidsfeltet stå som et mål også i denne utdanningen. Kravene til
forskning og publisering vil være de samme som til de andre utdanningene i fakultetet. Samarbeid
med Senter for omsorgsforskning og vår PhD ved Senter for praktisk kunnskap, vil også for bachelor i
prehospitalt arbeid - paramedic være aktuelt i forskningsaktiv sammenheng. Deltakelse i etablerte
forskningsgrupper i fakultetet likeså.
Som tidligere beskrevet, så er studiet på nasjonal basis under utvikling. Det betyr at kjerneområdene
innenfor fagfeltet gjennom år må bygge opp forskningsområdet. Forskningen vil i stor grad være
klinisk rettet/praksisnær og en må gjennom forskningsaktiviteten sette fokus på kjernefagene. Dette
vil si at en arbeider for å få på plass delte stillinger mellom Nord universitet og
sykehus/ambulansetjenesten, der en drar nytte av klinisk og erfaringsbasert kompetanse på høyt
nivå og derigjennom bidrar til å bygge opp forskningsfeltet nasjonalt, og bygge videre på våre
eksisterende fagmiljø.
Dette bidrar også til å forklare at en per i dag ikke i stor grad kan vise til utstrakt forskningsaktivitet
og internasjonale nettverk på forskningsområdet innenfor prehospitale tjenester og yrkesgruppens
kjernefagområder, nettopp pga at forskningsfeltet er under oppbygging nasjonalt og internasjonalt.
Fakultetet har imidlertid pr i dag mye forskning innen aktuelle områder som er meget aktuelle for
denne bacheloren innen spesialsykepleie, beredskapsledelse, ulykkesmedisin mm. Dette er nærmere
beskrevet i punkt pkt 7.3.4, og har kontakt med andre miljø i Norden.
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§ 7.2.8 Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering, som skal være
tilpasset studiets nivå, omfang og egenart.
Fakultetet har i dag avtaler om samarbeid om utdanning med mange institusjoner i flere
verdensdeler. Til nå har avtalene spesielt omfattet student- og lærerutveksling. Flere av våre forskere
innenfor helsefagene deltar i tillegg i ulike former for prosjektsamarbeid og nettverk/konferanser
internasjonalt. Det er et mål å øke forskningssamarbeidet med våre internasjonale partnere. For
bachelorstudiet i paramedic er samarbeidet vi har med Haifa University i Israel spesielt relevant.
Dette samarbeidet er knyttet både til sykepleie og psykisk helsearbeid, og omfatter i dag stor grad
studentutveksling. I tillegg har vi hatt gjesteforelesere fra Haifa university på besøk som har holdt
forelesninger innenfor psykisk traume-tema. Ansatte i fakultetet hos oss har allerede etablert
samarbeid med andre fagmiljø i Tel Aviv knytta til traumebehandling, selv om dette ikke er
formalisert i samarbeidsavtaler enda. Det er planer om å utvikle felles kurs/emner på masternivå, og
pr i dag tilbys våre studenter å delta på mastergradskurs ved Haifa University. Dette samarbeidet vil
på lengre sikt videreutvikles til forskningssamarbeid, da evt også med en 3. part involvert.
Fakultetet har under utarbeidelse samarbeid med PreHospen- Centrum för prehospital forskning,
Høgskolan i Borås og en E rasmusavtale med Metropolia høgskolen i Helsinki er under utarbeidelse.
Erasmusavtalene innebærer lærer- og studentutveksling i tillegg til forskningssamarbeid. Vi har en
pågående dialog med professorer ved disse institusjonene om undervisnings- og
forskningssamarbeid.
Studentutveksling:
Studiene har planlagt et semester der studentene kan reise ut, det er 6 semester på heltid og 8
semester deltid.
§ 7.2.9 Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrativ og tekniske tjenester, IKT-ressurser
og arbeidsforhold for studentene som er tilpasset studiet.
Nord universitet har gode fasiliteter i forhold til lokaler, bibliotektjenester, administrativ og tekniske
tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold for studentene som er tilpasset studiet og studiestedene.
Viser for øvrig til eget vedlegg «Særskilt redegjørelse for nettstudier» vedlegg nr. 10.

Nord universitet har god kompetanse i simulering, og moderne utstyr både på Namsos og i
Bodø. Namsos har samarbeid med fagmiljøet ved Olav Duun videregående skole som utdanner
ambulansefagarbeidere, og med Helse Nord Trøndelag. Olav Duun vgs, Helse Nord-Trøndelag og
Nord universitet har et samarbeidsprosjekt som har som mål å etablere et felles nytt og moderne
simuleringssenter i Namsos. Dette blir viktig for blant annet ferdighetstrening for studentene.
I Bodø er det samarbeid med Handelshøgskolen om etablering av beredskapsledelseslab.
Studentene vil i tillegg få sine praktiske studier i helseforetak. Der vil de møte ambulansetjeneste
med topp moderne utstyr.

Fagmiljø knyttet til studiet (Studietilsynsforskriften § 7-3. 1 og 7.3.3)
NOKUTs krav til bachelorutdanning er at minst 50% av årsverkene knyttet til studiet skal gjøres av
tilsatte i hovedstilling ved Nord universitet. Minimum 20% av de tilsatte må ha førstekompetanse.
Begge studiesteder har relevant fagmiljø knyttet til bachelorutdanning i sykepleie. Sykepleie og
helsefag, Bodø, tilbyr master i spesialsykepleie, og Namsos tilbyr master i psykisk helsearbeid.
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Bachelorutdanningen i prehospitalt arbeid/paramedic skal ikke kun vektlegge de «røde fagene» men
også gi studentene kompetanse innen pediatri, geriatri, psykiatri, medisin og kirurgi, samt
sammensatte lidelser. Her har begge studiestedene god faglig kompetanse.
Studiets sentrale emner omhandler ambulansens operative funksjonen, akuttmedisin og læren om
traume. For studiets andre områder nevnt over, er toppkompetansen ivaretatt gjennom fagpersoner
som er knyttet til universitets bachelor- og masterstudier i sykepleie og spesialsykepleie, samt
masterstudiet i psykisk helsearbeid.
For de akuttmedisinske emnene har studiet to professorer, Erik Waage Nielsen og Ottar Bjerkeset.
Waage Nielsen jobber også som anestesilege og holder akuttmedisinske spesialkurs for
akuttmedisinske traumeteam bestående av anestesileger intensivsykepleiere og
operasjonssykepleiere ved campus Bodø. Fakultetet har fagmiljø på master i psykisk helsearbeid og
på Master i spesialsykepleie som er meget relevant for bachelorutdanningen i prehospitalt
arbeid/paramedic. Dette gjelder akuttpsykiatri og intensiv-, anestesi- og barnesykepleie.
Studieprogramansvarlig i Namsos, Guri Bitnes Wiik, er førstelektor og har lang erfaring som
anestesisykepleier. Hun har også lang fartstid innenfor ambulanseoperativt arbeid. Det arbeides med
å tilknytte seg flere personer med førstekompetanse på dette området, men det er et nytt
fagområde og derfor svært få personer som pr i dag innehar toppkompetansen.

Tabell 1: Oversikt over førstekompetanse for Bachelor Prehospitalt arbeid- paramedic:
Navn

Stilling

Stillingsstørrelse

Anslag stillingsstørrelse
Bachelor Paramedic
(undervisning, FoU, ledelse)

Erik Waage Nielsen

Professor

0,5

0,1

Lisbeth Uhrenfeldt

Professor

0,5

0,02

Knut Dybvik

Professor II

0,2

0,1

Elisabeth Bergdahl

Førsteamanuensis

1,0

0,02

Ingjerd Gåre Kymre

Førsteamanuensis

1,0

0,05

Gunilla Elisabeth Kulla

Førsteamanuensis

1,0

0,2

Solveig Breivik

Førstelektor

1,0

0,3

Ottar Bjerkeset

Professor

1,0

0,3

Håvard Jakobsen

Førsteamanuensis

1,0

0,2

Daniel Horst Zeiss

Førsteamanuensis

1,0

0,2

Ragnhild Omli

Førsteamanuensis

1,0

0,5

Jorunn Bjerkan

Førsteamanuensis

1,0

0,25

Lisbeth Rygg

Førsteamanuensis

1,0

0,25

Ståle Lødemel

Førstelektor

1,0

0,2

Guri Bitnes Wiik

Førstelektor

1,0

1,0

Sum

Førstekompetanse

3,69

Et fullt utbygd bachelor på 3 år i Namsos og deltid over 4 år i Bodø vil kreve undervisningsressurs
innkl. veiledning og forskning på 10,5 stillinger. I tillegg kommer studieledelse på 1,0 stilling, totalt 12
stillinger.
11

Vedlegg 6A viser total sammensetningen av fagmiljøet både internt og eksternt. Vedlegget viser at
at man har ca. 6 fagstillinger, undervisningsleveranse fra eksisterende program som forventes å
levere til denne nye bacheloren. Disse må erstattes av personer med minimun samme kompetanse
for å opprettholde krav til fagkompetanse på fakultets andre bachelor- og masterprogram. Vedlegget
viser videre at det er tenkt nyansettelser og innleie / deltidstillinger på til sammen ca. 6 stillinger
Vedlegg 6 B viser rekrutteringsplanene for erstatningen av intern leveranse. i vedlegg 3A og 3B
intensjonsavtaler for de eksterne leveransene.
Tabell 2: Angivelse av fagmiljøets totale størrelse i årsverk per idag
Stillingskategori
Antall
Professor
3
Professor II
1
Førsteamanuensis
8
Førstelektor
3
Universitetslektor
11
SUM
26

Årsverk
0,42
0,1
1,77
1,5
2,2
5,99

Pr i dag trenges det spesielt styrking innen naturvitenskapelige emner og ambulansefaglig
kompetanse. Ved rekruttering er det et mål at kompetansen kan brukes på tvers av våre master- og
bachelorprogram, slik at fagmiljøene utfyller hverandre.
Etter at finansiering er på plass, må det tas en oppdatert gjennomgang av eksisterende
kompetanseressurs i fakultetet. Det igangsettes en tilsettingsprosess i januar/februar 2017 for å
rekruttere nødvendig kompetanse. Fakultetet rekrutterer meget godt, det kan nevnes at vi har 12
søkere på professorstilling nå, og minst to av disse har kompetanse innen akuttmedisin.

Vi har også knyttet til oss 20 eksterne leger, der blant annet Kudra, Åkerøy, Stordahl og Åsheim som
er spesialister og overleger innen anestesi og prehospital erfaring. Det er et mål å tilsette leger med
akuttmedisin og forskerkompetanse. Det vil bli inngått avtaler med de aktuelle personer slik at de
kan ha et delt tilsettingsforhold mellom Helseforetakene og Nord universitet jmf. vedlagt
intensjonsavtalene (vedlegg 3A og 3B), «Intensjonsavtale om samarbeid om Bachelorutdanning i
prehospitalt arbeid/paramedic,» mellom Nord universitet og Helse Nord- Trøndelag HF på inntil 3
årsverk og det samme er inngått med Nordlandssykehuset.
Bodø og Namsos samarbeider for tilrettelegging og samkjøring av undervisning, fagmiljøer og
fagkompetanse. Målet er i størst mulig grad å samkjøre fulltid- og deltidsstudium. Intensjonen er å
kunne levere et faglig og økonomisk bærekraftig studium gjennom samarbeid på tvers av
studiestedene. Både heltid og deltid er samlings- og nettbaserte. Forelesninger som foretas et sted,
kan deles med hele studentgruppen, dermed er i praksis dette et samlet fagmiljø. Dette har FSH
erfaring med fra bachelor i sykepleie siden 2010. To av emnene, anatomi/fysiologi og
medikamentregning undervises sammen med bachelor i sykepleie. Vedlegg 6C gir oversikt over
planlagt samkjøring mellom studiestedene og sykepleieutdanningen.
Bodø har et aktivt beredskapsmiljø med landets eneste samlokalisering av nødsentralene (fra 2017),
forsvaret, hovedredningssentral og politihøgskole som vil kunne benyttes i undervisning og øvelser.
Bodø har årlig en kriseuke i uke 17 der Øvelse Nord inngår med undervisning av nasjonale størrelser
innen akuttmedisin og Norges største sivilmilitære beredskapsøvelse under samvirkekonseptet.
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Denne er meget viktig for hele studentgruppen å delta på. I Namsos kjøres «Storøvelse i
Værnesregionen» «Tverretatlige øvelser» i samarbeid med ambulansefag, ODVS.

§ 7.3.2 Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevant
for studiet og § 7.3.4 Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig og / eller kunstnerisk
utviklingsarbeid
På lik linje med de andre helsefaglige profesjonsutdanningene i Nord universitet, vil praksisnær
forskning i samarbeid med arbeidsfeltet stå som et mål også i denne utdanningen. Kravene til
forskning og publisering vil være de samme som til de andre utdanningene i fakultetet. Samarbeid
med Senter for omsorgsforskning og Senter for praktisk kunnskap vil også for bachelor i prehospitalt
arbeid - paramedic være aktuelt i forskningsaktiv sammenheng. Deltakelse i etablerte
forskningsgrupper i fakultetet likeså.
Nord vil gjennom etableringen av utdanninga kunne bidra til et større fokus på forskning innenfor det
prehospitale fagfeltet. Det er allerede meldt stor interesse for forskningssamarbeid fra
helseforetakenes side.
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har i ti forskningsgrupper knyttet til områder innenfor
universitetets fagprofil. Disse områdene er:












Samfunnsdeltakelse, aktivitet og samarbeid
Praksisnær forskning i kommunehelsetjenesten
Psykisk helsearbeid
Legemidler og legemiddelhandtering
Pasientsikkerhet, dokumentasjon og informasjonsutveksling
Klinisk sykepleie og etikk
Care Lead – sykepleieledelse
Pasientsikkerhet og innovasjon
Læring og læringsstrategier i sykepleie og helsefag
Folkehelse
ANILAB

For bachelor i paramedic vil forskningsaktiviteten i fagmiljøene rundt områdene praksisnær forskning
i kommunehelsetjenesten (eks demensområdet, eldreomsorg), legemidler og legemiddelhåndtering
og psykisk helsearbeid være spesielt aktuelt. I tillegg vil forskningen i spesialsykepleie innen anestesi-,
barne-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie være meget aktuelle forskningsområder. ANILAB som
er et samarbeid mellom Nord, Nordlandssykehuset og Helse Nord forsker på aktuelle felt som sepsis
og hypotermi. Forskere herfra vil også delta i utdanningen. Ulike forskningsprosjekter av ulik
størrelse og finansiering gjennomføres innenfor områdene. Områdene er sentrale tema i
paramedicutdanningen. Studentene vil i studiet møte engasjerte forskere som underviser og veileder
dem, samt at det finnes mulighet for å involveres i relevante forskningsprosjekter gjennom
eksempelvis bacheloroppgaven. For å styrke forskninga innenfor det prehospitale fagfeltet vil
fakultet, så fort oppstart er avklart, arbeide for å lyse ut en stipendiatstilling innenfor feltet. Likeledes
er det allerede etablert kontakt med eksterne ansatte som skal inn i delte stillinger i studiet, om
planlegging av forskningsprosjekter som går spesifikt på de sentrale kjerneområdene i studiet. Dette
er det stor interesse for i spesialisthelsetjenesten.
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I Bodø er det tverrfakultær forskning og prosjekter knyttet til Master i samfunnssikkerhet og
kriseledelse som er meget aktuelt i denne bacheloren. Fakultetets bidrag her er innen
ulykkesmedisin.
Våre forskere er knyttet til forskningsmiljø i inn- og utland, se vedlegg 7 og 8.

§ 7.3.5 For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha hensiktsmessig
erfaring fra praksisfeltet.
Ambulansetjenesten har krav på seg til at minst en av personellet må ha autorisasjon som
ambulansearbeider (akuttmedisinforskriften, 2015).
En sykepleier kan søke om autorisasjon som ambulansearbeider etter to års praksis i 100% stilling
eller 4 år i 50% stilling samt kurs og dokumentasjoner tilsvarende kompetansenivå VG 3
ambulansefag (Https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjonog-lisens/ambulansearbeider). Sykepleiere uten autorisasjon som ambulansearbeider eller
paramedic 60 SP utdanning vil kunne mangle ønsket kompetanse i BSc paramedic utdannelsens
kjernefag som f.eks. skadestedsarbeid, håndtering av kritisk skadde pasienter, samarbeid med brann,
politi, redningshelikopter og sivilforsvar samt utrykningskjøring (ref. krav om autorisasjon)
Kravet fra NOKUT om at praksisveiledere for BSc studenter i prehospitalt arbeid/paramedic skal ha
bachelorutdanning, dette innfris for begge studiestedene. Se vedlegg 4A og 4B som viser at det er
nok tilgjengelig personell til å være veiledere for begge studiestedene, og avtaler vil bli inngått etter
geografisk behov.
Nord universitet gjør i samarbeid med ambulansetjenesten en individuell vurdering av
praksisveiledere. Tilbud om praksisveileder kurs/videreutdanning i veiledningspedagogikk vil bli gitt
veiledere som blir knyttet til studiet. En praksisveileder vil også kunne få ansvar for flere studenter,
denne løsningen praktiserer på sykepleierutdanningen.
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KOMMENTARER/FORKLARINGER TIL DOKUMENTER VEDLAGT SØKNADEN
Kommentarer

Vedlegg 2

Beskrivelse
Studieplan i norsk versjon.
Studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser for
samtlige emner
Studieplan i engelsk versjon.

Vedlegg 3 A

Praksisavtaler og avtale om ekstern forelesere

Vedlagt ligger avtaler med Region Namdal, Helse
Nord-Trøndelag HF

Vedlegg 3 B
(del 1 og
del2)

Praksisavtaler og avtale om ekstern forelesere

Vedlagt ligger avtale med Nordlandssykehuset HF

Vedlegg 3 C

Praksisavtale med Helgelandssykehuset

Vedlagt ligger avtale med Helgelandssykehuset
HF

Vedlegg 4 A

Oversikt over praksisveiledere og deres kompetanse,
studiested Namsos
Oversikt over praksisveiledere og deres kompetanse,
studiested Bodø
Internasjonale samarbeidsavtaler, som er relevante
for studieprogrammet (inkludert strategiske
partnershipavtale og avtale med konkret
samarbeidsinstitusjon om utveksling av studenter)
Beskrivelse av fagmiljøets sammensetning, størrelse
og samlede kompetanse.
Matrise over rekrutteringsplan paramedic

Det er vedlagt oversikt over potensielle
praksisveiledere og deres kompetanse
Det er vedlagt oversikt over potensielle
praksisveiledere og deres kompetanse
Det er lagt ved en oversiktstabell over
samarbeidsavtaler som er inngått på fakultetene

Dokument
Vedlegg 1

Vedlegg 4 B
Vedlegg 5

Vedlegg 6 A
Vedlegg 6 B
Vedlegg 6 C
Vedlegg 7

Oversikt over samkjøring mellom sykepleie og
paramedic og mellom studiestedene
Oversikt over fagmiljøets deltakelse i nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk.

Vedlagt

Vedlagt

Tabell som viser studiet samlede fagmiljø, interne
og foreløpig eksterne
Tabeller som viser hvordan interne fagstillinger
skal erstattes
Vedlagt

Vedlagt

Vedlegg 8

Oversikt over fagmiljøets forskning samt faglig og/
eller utviklingsarbeid.

Vedlagt

Vedlegg 9

CV for alle som inngår i studiets
fagmiljø.

Vedlagt

Vedlegg 10

Særskilt redegjørelse for nettstudier

Vedlagt

Vedlegg 11

Siste versjon Nasjonalt utvalgs forslag til
Nasjonal programplan Bachelorstudium
i prehospitalt arbeid-parapmedic
4.11.16 versjon 0.21
Forslag Fysiske opptakskrav Bachelor
prehospitalt arbeid-parapmedic
Strukturmodell Bachelor i prehospitalt
arbeid- paramedic

Vedlagt

Vedlegg 12
Vedlegg 13

15

Vedlagt
Vedlagt

16

Praksisveilederne og deres kompetanse studiested Namsos

stasjon
Vikna

Lierne
Grong

Leka
Steinkjer

Stjørdal
Meråker
Namsos
Levanger
Roan

Navn
Lill Ingunn Antonsen
Anne Lene Øyehals
Eirik Johannessen
Lillian Larsen
Karen Marie Bruce
Anna Karen Fiskum
Åsmund Elstad
Britt Jannike Gran
Gjermund Pettersen
Harald Tangvold
Sissel Kalvik
Marianne Hoås
Svein Ole Våg
Vegard Aune
Camilla Størseth
Ingrid M Berg
Tor-Bjørn Svendsen
Haldor Mossing
Kristin Eggen
Sigrun Nerdal
Mads Strand

Amb.arb
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sykepleier
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x anestesi
x
x
x
x
x
x anestesi
x
x

Paramedic 60p tilknytning
fast ansatt
fast ansatt
vikariat
fast ansatt
x
fast ansatt
vikar
vikar
vikar
fast ansatt
fast ansatt
ferdig vår-17
fast ansatt
fast ansatt
vikar
x
fast ansatt
x
fast ansatt
fast ansatt
x
fast ansatt
x
fast ansatt
fast ansatt
fast ansatt
snart master
fast ansatt

Arbeidssted

Navn

Bodø

Steinar Paulsen

Bodø

Dani Karlsen

Bodø

Elisabeth Larsen

Bodø

Jøran Følvik

Bodø

Marianne Johnsen

Tverlandet

Frank Strøm

Svolvær

Kirsti Windstad

Svolvær

Monica Hansen
Stein Roger
Johansen
Thomas Ness
Tor Einar
Mitterschifthaler
Tage
Eriksen
Mona
Stensen
Geir tore
Eliassen
Svein Olaf
Henriksen
Maria
Telidi
Veronica
Rasmussen
Morten Andersen

Svolvær
Svolvær
Gravdal
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Fauske
Ørnes
Stokmarknes
Stokmarknes

Stokmarknes

Anders Samuelsen
Svein Roar
Martinsen
Jarle Edvardsen

Bø

Jan Eirik Pedersen

Bø

Glenn Aakre

Myre

Gøran Dreyer

Andenes

Jill Hege Olsen

Sortland

Yngve Jakobsen
Ståle Mikal
Skaaden

Stokmarknes

Myre

Sykepleier

Fartstid i
Paramedic
Fagarbeider ambulanse/prehospitalt
(60/90 stp)
arbeid (antall år)

X
X
Tidligs 18.

X

14

X

11

X

14

X

8

x
X

12

x

x

10

X

X

Ca 6

X

15

X

Ca 10

X

20

x

Over 10

x

Over 10

x

15

x

10

x

5

X

12

X

18

x

18

x

25

x

20

x

X

10

Tidligst 18

x

20

x

24

X

5

X

Lang

X

10

X

x

x
X
X

X
X
Tidligst 18

Område Mo i Rana
Jan Øystein Rise
Nygård
Kirsten Røberg
Merethe Klæbo

x
x

x
x
x

Eirin Iversen
Rune Lyngås
Maria Mortensen

x
x
x

x
x
x

Område
Sandnessjøen
Trond Konradsen
Roy Bonsaksen
Trond Walter
Svendsen
Tor Ragnar
Mikalsen
Didrik Albrigtsen
Børre Mørk
Tanja Jakobsen
Elise Hermansson
Vegard Haugen
Johanna
Hasselgren

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

Område Mosjøen:
Willy Andre Engås
Morten Åkvik
Marit Fagerbakk
Anne Marie Jensen
Hege Kristin
Johansen
Espen N. Jensen
Ann-Mari
Tollefsen
Gøran Olufsen
Raymond Omnø
Frode Brattbakk
Roger Kjenes

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

Område
Brønnøysund:
Monika Finseth
Lisa Pettersen
Weronica
Gregersen
Kari Wika
Morten Wika
Marit Ludvigsen
Tone Skotnes

x
x

Fagmiljø Namsos og
Levanger
EMNE

Sp.

Anatomi, fysiologi,
mikrobiologi og
biokjemi

15

Kliniske studier 1

Sykdomslære, psykiatri
og rus

Farmakologi og
legemiddelhåndtering

10

25

9

Faglærer til emnet

Stilling

Årsverk i
emnet

Hentes fra
annen
utdanning

Årsverk i
annen utd

Erstattes
av

Stilling % i Nord
univ

Guri Bitnes Wiik

Førstelektor

0,15

BA Sykepl
Na

0

Nyrekr

100

Håvard Jakobsen

Førsteamanuensis

0,1

BA Farmasi

0,8

Nyrekr

100

Hege Hammer

Universitetslektor

0,05

BA Sykepl
Na

0,8

Nyrekr

100

Eva Vedvik

Universitetslektor

0,05

0,8

Nyrekr

100

Ottar Bjerkeset

Professor

0,25

0,7

Nyrekr

100

Ragnhild Omli

Førsteamanuensis

0,2

0,5

Nyrekr

100

Håvard Jakobsen

Førsteamanuensis

0,1

BA Sykepl
Na
MPH
BA sykepl
Na
MPH
BA sykepl
Na
BA Farmasi

0,8

Nyrekr

100

Daniel H. Zeiss

Førsteamanuensis

0,1

BA Farmasi

0,8

Nyrekr

100

Aileen Lien

Universitetslektor

0,15

BA Farmasi

0,8

Nyrekr

100

Legemiddelregning

1

Aileen Lien
r

Universitetslekto

0,05

BA Farmasi

0,6

Nyrekr

65

Akuttmedisinsk
diagnostikk og
intervensjon A (og B??)

20

Ottar Bjerkeset

Professsor

0,05

MPH

0,7

Nyrekr

100

Merknad

Kan rekrutteres
sammen med
legemiddel
regning

Kan rekrutteres
sammen med farm
og legemiddel
håndtering

Daniel H. Zeiss

Førsteamanuensis

0,1

BA Farmasi

0,8

Nyrekr

100

Ragnhild Omli

Førsteamanuensis

0,3

BA Sykepl
Na

0,5

Nyrekr

100

BA Sykepl
Na
BA Sykepl
Na
Trafikklære
r

0

Nyrekr

100

0

Nyrekr

100

0,8

Nyrekr

100

Traumatologi

10

Guri Bitnes Wiik

Førstelektor

0,1

Profesjon, etikk og
kommunikasjon
Operativt
ambulansearbeid A

10

Guri Bitnes Wiik

Førstelektor

0,15

10

Ståle Lødemel

Førstelektor

0,1

Operativt
ambulansearbeid B

5

Ståle Lødemel

Førstelektor

0,1

Trafikklære
r

0,8

Nyrekr

100

Kliniske studier 2 A

10

Hege Hammer

Universitetslærer

0,05

BA Sykepl
Na

0,8

Nyrekr

100

Eva Vedvik

Universitetslærer

0,05

0,8

Nyrekr

100

Guri Bitnes Wiik

Førstelektor

0,05

BA Sykepl
Na
BA Sykepl
Na

0

Nyrekr

100

Jorunn Bjerkan

Førsteamanuensis

0,1

0,75

Nyrekr

100

Hege Hammer

Universitetslærer

0,05

BA Sykepl
Le
BA Sykepl
Na

0,8

Nyrekr

100

Eva Vedvik

Universitetslærer

0,05

0,8

Nyrekr

100

Hege Hammer

Universitetslærer

0,05

BA Sykepl
Na
BA Sykepl
Na

0,8

Nyrekr

100

Eva Vedvik

Universitetslærer

0,05

BA Sykepl
Na

0,8

Nyrekr

100

Telemedisin

Kliniske studier 2 B

Kliniske studier 3

5

10

15

Bacheloroppgave

15

Lisbeth Rygg

Førsteamanuensis

0,25

Jorunn Bjerkan

Førsteamanuensis

0,15

BA Sykepl
Na
BA Sykepl
Le

0,75

Nyrekr

100

0,75

Nyrekr

100

BA Sykepleie i Namsos har i dag en førstestillingsandel på ca 32%, ved BA Sykepleie i Levanger er andelen ca 35% pr jan 2017. MPH har en førstestillingsandel på 60%, og BA
farmasi 42%.

Fagmiljø Bodø og Nordland
EMNE

Faglærer til emnet

Anatomi, fysiologi,
mikrobiologi og
biokjemi

Gunilla E.
Kulla

Førsteamanuensis

0,15

BSc spl.

65%

Nyansatte
bachelor

100%

Gøril Ursin

Universitetslektor

0,025

BSc
sykepleie

99%

Nyansatte
bachelor

100%

Førstelektor

0,15

BSc
sykepleie

55%

Nyansatte
bachelor

100%

Universitetslektor

(0,5)

BSc
sykepleie

100%

Solveig Breivik

Åsmund
Didriksen

Stilling

Årsverk i
emnet

Hentes fra
annen
utdanning

Årsverk i
annen
utdanning

Erstattes av

Årsverk i
Nord univ

100%

Samkjøring lærerressurser
med sykepleierutdanning

100% samkjøring med
nett- og
samlingsbasert
bachelor i sykepleie,
så bruker ingenting
mere enn det som vi
har fra før

Wenche
Rekkedal

Kliniske studier 1

Sykdomslære, psykiatri
og rus

Farmakologi og
legemiddelhåndtering

Universitetslektor

(0,02)

Universitetslektor

0,05
0,15

Førsteamanuensis

0,02

BSc
sykepleie

100%

Nyansatte
bachelor

100%

Knud Dybwik

Dr.philos

0,1

19%

Ny professor
sykepleie

20%

Jonny
Mækelæ

Cand.ed

0,1

Master i
spesialsyke
pleie
VIPH

90%

Ny professor
sykepleie

100%

Lisbeth
Uhrenfeldt
Gøril Ursin

Professor

0,02

50%

0,025

Erlend
Hagenes

Universitetslektor

0,025

Ny professor
sykepleie
Nyansatte
bachelor
Nyansatte
bachelor

50%

Universitetslektor

Kari
Skarsaune

Universitetslektor

0,1

Truls
Andersen

Universitetslektor

0,15

BSc
sykepleie
BSc
sykepleie
Master
spesialsyke
pleie
Master
spesialsyke
pleie
Master
spesialsyke
pleie

Wenche
Rekkedal

Universitetslektor

(0,06)

BSc
sykepleie

50%

Bjørn Faldaas
Truls
Andersen

Elisabeth
Bergdahl

BSc
sykepleie

Master
spesialsyke
pleie

50%

50%

0%
70%

100%
100%

99%
49%

Nyansatte
bachelor

100% samkjøring med
nett- og
samlingsbasert
bachelor i sykepleie,
så bruker ingenting
mere enn det som vi
har fra før

100%
50%

99%

Nyansatte
bachelor

100%

70%

Nyansatte
bachelor

100%

50%

100% samkjøring med
nett- og
samlingsbasert

Legemiddelregning

Wenche
Rekkedal

Universitetslektor

(0,02)

BSc
sykepleie

50%

Akuttmedisinsk
diagnostikk og
intervensjon A

Erik W.
Nielsen

Professor

0,05

MSc
sykepleie

50%

Ny professor
sykepleie

50%

Førsteamanuensis

0,05

MSc
sykepleie

100%

Ny professor
sykepleie

100%

Førstelektor

0,15

BSc
sykepleie

55%

Nyansatte
bachelor

100%

Gunilla E.
Kulla

Førsteamanuensis

0,15

BSc spl.

65%

Nyansatte
bachelor

100%

Erlend
Hagenes

Universitetslektor

0,025

99%

Ny professor
sykepleie

100%

Kari
Skarsaune

Universitetslektor

0,1

100%

Ny professor
sykepleie

100%

Professor

0,05

50%

0,05

Ny professor
sykepleie
Ny professor
sykepleie

50%

Universitetslektor

Master
spesialsyke
pleie
Master
spesialsyke
pleie
MSc
sykepleie
Master
spesialsyke
pleie

Universitetslektor

0,125

Ingjerd Gåre
Kymre
Solveig Breivik

Traumatologi
Operativt
ambulansearbeid A

Erik W.
Nielsen
Erlend
Hagenes
Bjørn Faldaas

49%

50%

50%

100%

bachelor i sykepleie,
så bruker ingenting
mere enn det som vi
har fra før
100% samkjøring med
nett- og
samlingsbasert
bachelor i sykepleie,
så bruker ingenting
mere enn det som vi
har fra før

Profesjon, etikk og
kommunikasjon

Elisabeth
Bergdahl

Førsteamanuensis

0,02

MSc
sykepleie

100%

Nyansatte
bachelor

100%

Akuttmedisinsk
diagnostikk og
intervensjon B

Kari
Skarsaune

Universitetslektor

0,1

100%

Ny professor
sykepleie

100%

Ingjerd Gåre
Kymre

Førsteamanuensis

0,05

Master
spesialsyke
pleie
MSc
sykepleie

100%

Ny professor
sykepleie

100%

Førstelektor

0,15

BSc
sykepleie

55%

Nyansatte
bachelor

100%

Gunilla E.
Kulla

Førsteamanuensis

0,15

BSc spl.

65%

Nyansatte
bachelor

100%

Erlend
Hagenes

Universitetslektor

0,025

Master
spesialsyke
pleie

44%

Ny professor
sykepleie

55%

Operativt
ambulansearbeid B

Bjørn Faldaas

Universitetslektor

0,125

100%

Kliniske studier 2 A

Bjørn Faldaas

Universitetslektor

0,05

100%

Telemedisin
Kliniske studier 2 B

Bjørn Faldaas
Bjørn Faldaas

Universitetslektor
Universitetslektor

0,05
0,05

100%
100%

Kliniske studier 3
Bacheloroppgave

Bjørn Faldaas
Morten
Westgård

Universitetslektor
Universitetslektor

0,05
0,2

100%
100%

Solveig Breivik

Summering:

3,435

BSc
sykepleie

100%

Nyansettelse
bachelor 1,3
stilling

100% samkjøring
undervisning med
nett- og
samlingsbasert
bachelor i sykepleie,

Ny professor
sykepleie og
master 0,7
stilling
Til sammen
to stillinger
0,8 stilling er
100%
samkjørt og
trengs ikke
ekstra
ressurser

Eksterne faglig bidrag i studiet, Bodø og Namsos
1

3

4

Ansatte som Stillings-betegnelse
bidrar
faglig

Ansettelsesforhold

Hovedstilling Emneansvar i
andre studier
(50% eller
mer)

John Helge
Flage

Ekstern,

Benjamin Stage
Strom

2

Intensivsykepleie

/fast, ekstern,
timelærer)

Nordlandssykehuset HF
Overlege, spesialist anestesi, intesiv

Ekstern,
Nordlandssykehuset HF

5

6
Undervisnings-/veiledningsområde i studietgjerne emnenavn

Kliniske studier.
Ambulanseoperativt arbeid
Traumatologi og akuttmedisinsk diagnostikk og
intervensjon.

Elisabeth
Larsen

Paramedic

Ekstern

Kliniske studier.

Nordlandssykehuset HF
Elin Storjord

Eirik Hugaas
Ofstad

Harald Stordahl

Konstituert overlege ved Diagnostisk klinikk, medisinsk
biokjemi, Nordlandssykehuset Bodø. 100 % stilling, 50 %
permisjon for forskning

Ekstern,

Konstituert overlege medisinsk avdeling (50%) og
postdoc (50%), Nordlandssykehuset Bodø.
Førsteamanuensis (20%), Institutt for samfunnsmedisin,
UiT det arktiske universitet, Tromsø.

Ekstern

Klinikksjef / Overlege anestesi,

Ekstern,

Nordlandssykehuset HF

Overlege anestesi,

Sykdomslære, psykiatri og rus, Akuttmedisinsk diagnose og
intervensjon. Telemedisin.

Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset HF.
Rune Åsheim

Mikrobiologi og biokjemi.

Ekstern
Nordlandssykehuset HF

Traumatologi og akuttmedisinsk diagnostikk og
intervensjon.
Traumatologi og akuttmedisinsk diagnostikk og
intervensjon

Gregory
Hautois

Fagansvarlig lege, Fauske og Sørfold legevakt. Medisinsk
rådgiver AMK Bodø og ambulansetjenesten ved
Nordlandssykehuset

Eksern.

Telemedisin, Akuttmedisinsk diagnostikk og
invervensjon.

Magne
Torsteinsen

Lege i spesialisering: generell kirurgi

Ekstern

Traumatologi

Lege i spesialisering: karkirurgi|
Bente Petrin
Bang

Fagutviklingssykepleier, akuttmottak Bodø

Ekstern

Morten Sanvik

Sykepleier, redningsmann 330 skvadronen

Eksten

Jan Grytvik

Ambulansearbeider

Ekstern

(ferdig 2017 med kjøreskolærerutdanning
kode 160)

Ambulanseoperativt arbeid (Introduksjon til Kode
160)

Inger Aagnes Cand med

Ekstern

Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer

Nordlandssykehuset HF
Haldor Holien

Lege

Ekstern
Kommuneoverlege og
fastlege Namsos
kommune,

*

Kliniske studier 1, 2 og 3, Akuttmedisinsk diagnose og
intervensjon A

Ansvarlig Namdal
legevakt
Ansvarlig Namdal
legevaktssentral
Hans Willy
Finseth

Paramedic

Ekstern
Ambulansetjenesten
Helse Nord-Trøndelag
HF

*

Kliniske studier 1, 2 og 3- Ikke vedlagt CV

Per Anders
Skjei

Paramedic

Ekstern
Ambulansetjenesten
Helse Nord-Trøndelag
HF

*

Kliniske studier 1, 2 og 3- Ikke vedlagt CV

Steven Kudra

Anestesilege

Ekstern
Overlege Anestesiologi
Sykehuset Namsos

*

Sykdomslære, psykiatri og rus, Akuttmedisinsk diagnose og
intervensjon A, Traumatologi, Ambulanseoperativt arbeid,
Paramedic; Profesjon, etikk og kommunikasjon, Akuttmedisinsk
diagnose og intervensjon B, Bruk av telemedisin i prehospitalt
arbeid

Kristin Åkerøy

Anestesilege

Ekstern

*

Sykdomslære, psykiatri og rus, Akuttmedisinsk diagnose og
intervensjon A, Traumatologi, Ambulanseoperativt arbeid,
Paramedic; Profesjon, etikk og kommunikasjon, Akuttmedisinsk
diagnose og intervensjon B

Overlege Anestesi- og
intensiv Sykehus
Namsos
Svein Morten
Iversen

Lege

Ekstern fastlege Namsos *
kommune

Akuttmedisinsk diagnose og intervensjon A- Ikke vedlagt CV

Sunniva
Rognerud

Lege

Ekstern
fastlege Steinkjer
kommune

Akuttmedisinsk diagnose og intervensjon A- Ikke vedlagt CV

*

Odd Eirik Elden Anestesilege

Ekstern

*

Traumatologi, Ambulanseoperativt arbeid- Ikke vedlagt CV

Ingunn Øvereng Intensivsykepleier

Ekstern

*

Traumatologi- Ikke vedlagt CV

Lisbeth
Gaupseth

Anestesisykepleier

Ekstern
Traumekoordinator,
Akuttmottak, Helse
Nord-Trøndelag HF

*

Traumatologi- Ikke vedlagt CV

Anne Marie
Sæther

Anestesisykepleier (har master)

Ekstern

*

Traumatologi- Ikke vedlagt CV

Arve Eliassen

Anestesisykepleier

Ekstern

*

Ambulanseoperativt arbeid-Ikke vedlagt CV

Kursleder Norsk
luftambulanse
Gabriela
Lendowitsch

DR. med, Ms

Ekstern

*

Overlege Anestesi
Sykehuset Namsos

Jan Peter Jensen Lege

Ekstern

*

Overlege Anestesi
Sykehus Namsos
Peter H. Heidt

Dr. med

Ekstern

*

Avdelingsoverlege
Anestesi Sykehus
Namsos
Tina Foss Hakli

Cand.med

Ekstern
Avdelingsoverlege
Anestesi Sykehus
Namsos

Ingvild Låvaas

Cand med

Lege i
spesialisering,
anestesiavdelingen,
Namsos sykehus

*

Bente Mogård

Cand med

LIS Anestesi,
Namsos Sykehus

Rekrutteringsplan Namsos
Rekrutteringsplan for erstatningsstillinger innenfor BA sykepleie, BA farmasi, MA psykisk
helsearbeid og trafikklærerutdanning, studiested Namsos
Primært vil det lyses ut stillinger på BA Paramedic for å unngå å belaste de andre
studieprogrammene, men for første studieår med oppstart 2017 vil det være nødvendig med noe
intern rekruttering for å sikre tilstrekkelig kompetanse.
For å synliggjøre behovet for evt erstatning av kompetanse, har vi utarbeidet en rekrutteringsplan
som har et lengere tidsaspekt og som samtidig gjenspeiler behovet for den totale kompetansen i tråd
med progresjonen i studieplanen over tre år.
Det må kontinuerlig vurderes underveis i prosessen, muligheten for å utlyse hele stillinger, dersom
det vil være behov for det.
Alle stillinger lyses ut som førstestillinger.

Stillingsandel/utdprogram

Tidspunkt for utlysning

Fagområde

100 % BA sykepleie

Januar 2017

Klinisk akuttsykepleie

70 % BA sykepleie

Januar 2018

Geriatrisk sykepleie

70 % BA sykepleie

Februar 2017

Akuttsykepleie

30% MA psykisk helsearbeid

August 2018

Psykisk helsearbeid/rus

60% BA farmasi

August 2017

20% trafikklærerutdanninga

Høsten 2018

Farmakologi,
legemiddelhåndtering,
legemiddelregning
Fagområdet avgjøres senere i
dialog med utdanninga

Rekrutteringsplan Bodø
Studieleder er rekruttert (Bjørn Faldaas til juli 2017)
Behovet I Bodø med nåværende ressurs på 27 t pr studiepoeng, vil gi behov for 5 fagstillinger (med
førstekompetanse) og 0,5 studieleder. Vi har i forhold til vedlegg om samordning dekket 2,8 av
fagstillingene med egne ansatte. Så har vi 0,5 leder og 0,5 fagperson dekket med Faldaas. Bodø
trenger da innleie i 2,2 stillinger. Disse vil bli leid inn av fagmiljø i Nordlandssykehuset og fra miljøet i
Master i beredskapsledelse ved HHN.
Vi samkjører så mye som mulig med nett- og samlingsbasert bachelor i sykepleie. Ved opptak
bachelor i prehospitalt arbeid – paramedic annet hvert år 2017, 2019 osv, kan vi bruke eksisterende
«ledig» tid hos ansatte ved Master i spesialsykepleie. Denne har opptak annet hvert år, 2016, 2018
osv, altså motsatt av hverandre. Siste året på master i spesialsykepleie har lektorene tilknyttet denne
lite arbeidsoppgaver, da disse i stor grad krever førstekompetanse. Pr i dag brukes denne tida på
bachelor i sykepleie, men nå kan kompetansen brukes på prehospitalt arbeid i stedet. Dette vil gi
bedre flyt av personalet, men medfører at bachelor må få tilført nye stillinger til erstatning.

Stillingsandel/utdprogram

Tidspunkt for utlysning

Fagområde

Vi rekrutterer godt – 10 søkere på siste utlysing bachelor og 12 søkere på professorstilling
100% Studieleder BA
prehospital

Februar 2017

100% BA sykepleie

Februar 2017

50% BA sykepleie (kan evnt
dekkes av meransettelse på
professorutlysning nå)
0,7 Professor Master i
spesialsykepleie

August 2017

Er til vurdering i sakkyndig
utvalg, ansettelse vår 16

Prehospitalt arbeid –
paramedic
Beredskap
krisehåndtering
Naturvitenskapelige emner
(anatomi/ fysiologi,
sykdomslære, farmasi)

Spesialsykepleie

Oversikt over samkjøring mellom sykepleie og paramedic, samt mellom studiestedene

EMNE

Sp. Samkjøring
Samkjøring
Samkjøring
Samkjøring
Samkjøring
undervisning introduksjon undervisning med
lærerressurser med nasjonal
Namsos/Bodø til emnet
sykepleierutdanning sykepleierutdanning eksamen

Samkjøring Samkjøring øvelse og
eksamen
simulering
Namsos og
Bodø

Anatomi, fysiologi,
mikrobiologi og
biokjemi

15

Ja

Ja

Ja

Anatomi,
fysiologi og
mikrobiologi

Biokjemi

-

Kliniske studier 1

10

-

-

-

-

-

Praksisforberedende:
Primærundersøkelser
/ DHLR
Øvelse Nord

Sykdomslære,
psykiatri og rus

25

Ja

Ja

Ja

-

-

Systematisk klinisk
undersøkelse og
vurdering - en
utvidet
primærundersøkelse

Farmakologi og
9
legemiddelhåndtering

-

-

Ja

-

-

-

Legemiddelregning

1

-

-

Ja

-

Ja

-

Akuttmedisinsk
diagnostikk og
intervensjon A

20

Ja

Ja

-

-

Traumatologi

10

Ja

Ja

-

-

Øvelse Nord

-

Øvelse Nord

Operativt
ambulansearbeid A

10

-

-

-

-

-

Øvelse Nord

Operativt
ambulansearbeid B

5

-

-

-

-

-

Øvelse Nord

Kliniske studier 2 A

10

-

-

-

-

-

Tverretatlig øvelse
Nord-Trøndelag i
samarbeid med
ambulansefag, ODVS

Telemedisin

5

Kliniske studier 2 B

10

-

-

-

-

-

Kliniske studier 3

15

-

-

-

-

-

-

Øvelse Nord
Øvelse Nord.

«Storøvelse i
Værnesregionen»
«Tverretatlige
øvelse»r i samarbeid
med ambulansefag,
ODVS
Bacheloroppgave

15

-

Ja

Ja

Ja

-

-

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/01914-30
Runi Hagen

Saksgang

Arkivkode.

Møtedato

NY BEHANDLING - GODKJENNING AV STUDIEPLAN OG TILHØRENDE
DOKUMENTASJON FOR BACHELOR I FARMASI (REAKKREDITERING)
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne søknad om reakkreditering av
Bachelor i farmasi (180stp) under forutsetning av at punkt 2 innfris
2. Avtaler om utveksling med aktuelle utenlandske institusjoner må være inngått innen
30. juni 2017.

Vedlegg:
Svarbrev fra Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Hoveddokument (Fakultetets søknad om reakkreditering)
Vedlegg 1: Studieplan – norsk versjon
Vedlegg 2: Studieplan – engelsk versjon
Vedlegg 3a: Vitnemål
Vedlegg 3b: Diploma Supplement
Vedlegg 5a: Eu- direktiv - femårig farmasiutdanning
Vedlegg 5b: Farmasi Statusrapport til KD 3+2 prosjektet i farmasi 2306 2015
Vedlegg 6a: Retningslinjer for Apotekforeningens praksispool Bachelor i farmasi
Vedlegg 6b: Håndbok for studieopphold i praksis, Bachelor i farmasi
Vedlegg 8: Internasjonale avtaler
Vedlegg 10: Beskrivelse av fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse
Vedlegg 11: Fagmiljøets deltakelse i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk
Vedlegg 12: Publikasjonsliste
Vedlegg 13: CV
Vedlegg 14: Saksbehandlers hjelpeark for vurdering akkreditering
Vedlegg 15: Nyeste utgave av læringsutbytter - Referat fra profesjonsrådsmøtet i farmasi - feb2014
Vedlegg 16: Revisjon - farmasiutdanningene - Rapport fra arbeidsgruppa Jan2014
Vedlegg 17: Etableringsvedtak Bachelor i Farmasi – Det kongelige kirke- utdannings- og forskningsdepartement 2001
Vedlegg 18: Bekreftelse Apotekforeningen - praksispool

Saksframstilling:
Bakgrunn:
Studiet Bachelor i Farmasi, som tidligere het 3-årig Reseptarutdanning, ble etablert av det tidligere
Kongelige Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartement den 20. februar 2001 (Vedlegg 17). Studiet
har vært til revisjon etter dette, men de endringene som har blitt gjort har ikke vært omfattende nok
til at reakkreditering var nødvendig. Bachelor i Farmasi tilhører avdeling for helsefag ved campus
Namsos, og er en del av det nyetablerte Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Det søkes om reakkreditering av studiet Bachelor i Farmasi da det vil være vesentlige endringer i
studieplanen fra høsten 2017. Utdanningen er en treårig profesjonsutdanning som utdanner
reseptarfarmasøyter. Studenten som starter høsten 2017 vil følge ny studieplan. Utdanningen tilbys
som heltidsstudie ved campus Namsos. Bakgrunnen til at det nå kommer en stor endring er at det i
2012 startet et nasjonalt arbeid for å legge om farmasiutdanningene i Norge til en 3+2 modell.
Initiativet til dette arbeidet kom gjennom en tydelig bestilling i stortingsmelding nr. 13 (2012)
Utdanning for velferd – samspill i praksis på at farmasiutdanningene skulle tilpasses en 3+2 modell. Før
2012 var det ikke mulig å ta en toårig master etter en treårig bachelor. Bachelorstudentene som ønsket
å ta en master måtte studere i 3-3,5 år for å ta en master etter fullført bachelorgrad. Det som er nytt i
den 3+2 ordningen som innføres høsten 2017, er at bachelorutdanningene i farmasi har lik fordeling
på studiepoeng per fagområde (frie studiepoeng kan gjøre at det er små variasjoner) og felles
læringsutbytter på overordnet nivå. Dette vil sikre en mer strømlinjeformet utdanning for
farmasistudentene der de vil ha samme basiskompetanse etter tre år. Dette vil være fordelaktig også
for masterutdanningene da de ikke trenger å tilby egne kurs for å fylle hullene fra bacheloren. I 3+2
arbeidet er det også sikret at man etter 5 års studier skal oppfylle EU-direktivet og kunne få
autorisasjon som provisorfarmasøyt.

Saksbehandling:
Det sentrale Utdanningsutvalget behandler forslag til studieplan for nye studier og reakkreditering av
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 vedtatt 28.02.2013 og tilhørende
veiledning til søknad om akkreditering av studier i første syklus. Veiledningen gir retningslinjer for
utforming av søknader, og er oppdatert pr september 2013. Ny Studietilsynsforskrift er for øvrig sendt
på høring 9. september 2016. Det forventes at tilhørende veiledninger oppdateres i tråd med den nye
forskriften når den trer i kraft.
Studieplanen er behandlet i fakultetets lokale Utdanningsutvalg i møtet den 11. oktober 2016.
Fakultetet opplyser at følgende ble tatt opp på utvalgets møte:
Møtebehandling:
1. Studieleder for farmasi, Unn Siri Olsen, åpnet med å orientere om at det er gjort et nasjonalt
arbeid med revidering av farmasiutdanningene. Videre orienterte studieleder om at det ikke
foreligger en rammeplan for farmasi men et EU-direktiv som skal oppnås etter master (5 år).
Når det gjelder opptak er det signalisert at det vil komme økt opptakskrav knyttet til kjemi fra
videregående. Studieleder gjennomgikk planen og beskrev de endringer som er gjennomført.
Herunder gjennomgikk studieleder hvilke emner som er økt i antall studiepoeng, hvilke emner
som har fått færre studiepoeng og hvilke emner som er helt nye. Også endringer i praksis ble
kommentert.

2. Etter studieleders orientering ble det kommentarer og forslag til tekst-/språkendringer for å
tydeliggjøre enkelte deler av/setninger i studieplanen.
3. Studieleder kommenterte og gjennomgikk studieplanen vedrørende dennes oppfyllelse av
studietilsynsforskriften (ny og gammel).
I forhold til studiekvalitetsforskrift ber Lokalt utdanningsutvalg studieleder se på og spesielt
kommentere forskningsbasert undervisning, mobilitetsvindu/ internasjonalisering og praksis.
Det ble fattet følgende enstemmig vedtak (sak 1/16):
Lokalt utdanningsutvalg – avdeling helsefag – vedtar å godkjenne ny studieplan for
farmasiutdanningen med de endringer som kom frem i møtet. Lokalt utdanningsutvalg vedtar
videre å oversende studieplan etter endringer – sammen med oversikt over fagmiljø - til
Sentralt utdanningsutvalg for videre behandling.
Avdelingen har tatt hensyn til møtebehandlingen og innarbeidet dette i studieplanen og søknaden
(vedlegg 1, 2 og Hoveddokument).
Det sentrale Utdanningsutvalget behandlet saken i sitt møte den 14. desember (sak 75/2016).
Utvalget gjorde følgende enstemmige vedtak:
1.
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å godkjenne søknad om Reakkreditering av Bachelor i
farmasi under forutsetning av punkt 2, 3, 4,5, og 7 innfris innen den 15. januar 2017.
2.
Det må redegjøres for behov for å opprette nye avtaler eller retningslinjer som følge av
innføring av 3+2-modellen. Videre må det framkomme av studieplanen hvordan studentene
følges opp under praksisperioden.
3.
Fagmiljøet må redegjøre nærmere for hvordan læringsutbyttene på emnenivå gir grunnlag
for at studentene oppnår læringsutbyttet på overordnet nivå.
4.
Arbeids- og undervisningsformer, samt vurderingsformer må inngå i emnebeskrivelsene.
Dette må begrunnes hvorfor disse samsvarer med læringsutbyttet for studiet. For emner
med sammensatt vurdering må vekting av de ulike delene fremgå.
5.
Alle emnebeskrivelser må ha oppdaterte pensumlister.
6.
Konkrete avtaler om studentutveksling og internasjonalisering må inngås innen den 30. juni
2017.
7.
Det må redegjøres for hva som er studiets sentrale deler, og dokumenteres at fakultetet har
fagmiljø med førstestillingskompetanse innenfor disse delene.
I det følgende redegjøres det for hvordan fakultetet har forbedret dokumentasjonen.
Ad punkt 2 i Utdanningsutvalgets vedtak:
Fakultetet viser til bekreftelsen fra Apotekforeningen om at Nord universitet er en del av
praksispoolen, og at til tross for innføringen av 3+2 vil ikke mengden praksis øke totalt sett hvilket
sikrer Nord de praksisplassene/-tilbudene universitetet har behov for. Praksispoolen har funger godt
i 12 år, men fakultetet anser likevel at det er ryddig å ha en skriftlig avtale og vil derfor ta opp dette i
den nasjonale praksisgruppen og Apotekforeningen ved neste mulighet. Det vises til et møte som
skal avholdes april/mai 2017 hvor fakultetets representant i gruppen, Marianne K. Nilsen, er bedt om
å ta opp behovet for å skriftliggjøre avtalen fakultetet har med praksispoolen.
I programplanen er det lagt til en setning om at studenten vil få tildelt en praksisveileder i apoteket
som følger opp studenten på daglig basis, og at en kontaktperson ved Nord universitet følger opp

studentene med samtaler underveis i praksisperioden. Det er også lagt til at det blir ett felles møte
mellom veileder, student og emneansvarlig. Denne oppfølgingen skjer via telefon/elektronisk, eller
fysiske møter ved behov. Andre ting som nevnes er hvordan praksisplasser blir fordelt, og at
studentene må regne med kostnader i forbindelse med reising til praksisstedet. Studentene vet med
dette hva de kan forvente og hva de har rett på når det gjelder praksis.
Ad punkt 3 i Utdanningsutvalgets vedtak:
Fakultetet har forsøkt å begrunne hvordan læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå må være relatert
til overordnet læringsutbytte for studieprogrammet og omvendt. De understreker at ikke alle
læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå kan plasseres direkte i en kategori (kunnskap, ferdigheter,
eller generell kompetanse), men at de likevel har sammenheng med læringsutbyttebeskrivelsene på
overordnet nivå.
Det som ved forrige saksbehandling ble påpekt var at siden det ikke har blitt overlevert en skriftlig
begrunnelse for hvordan læringsutbyttebeskrivelsene henger sammen, var det utfordrende å
vurdere sammenhengen basert på tabellen som ble vist til. Da det manglet kryss i tabellen for å
illustrere sammenheng mellom noen av LUBene på emnenivå og LUBer på overordnet nivå, kunne
man lett tolke at deler av studiets innhold ikke gjenspeiler bestemte LUBer på overordnet nivå.
Fakultetet kunne forklart sammenhengene uavhengig av kategorisk plassering, men valgte å
illustrere i en tabell. I svarbrevet beskrives det mer grundig hvorfor fakultetet mener LUBene har
sammenheng med hverandre, og det blir gitt to eksempler som gir en ytterligere begrunnelse.
Ad punkt 4 i Utdanningsutvalgets vedtak:
Fakultetet har fått innarbeidet alle arbeids- og undervisningsformer og vurderingsordninger i hver
emneplan. Fakultetet viser at det blir brukt varierte arbeids- og undervisningsformer og de ser det
som en stor fordel for studentene. De begrunner de ulike formene samlet, og sammenhengen
mellom valgte arbeids-, undervisnings- og vurderingsformer er nå mer tydelig. Vekting er også
beskrevet for hvert emne. Obligatorisk deltakelse begrunnes, og de har forsøkt å anvende korrekte
vurderingsformer basert på rektorvedtaket: Godkjente vurderingsformer ved Nord universitet
(16/02868-6).
Viser for øvrig til hver emneplan og overskriften ‘Obligatorisk arbeidskrav’ som beskriver ulike
vurderings- og eksamensordninger. Til orientering heter det ikke ‘obligatorisk arbeidskrav’, men
‘obligatorisk arbeid’ om arbeid som må bestås for å få eksamensrett. Begrepet ‘arbeidskrav’ kan man
sette som vilkår for å få karakter i et emne, men ikke som vilkår for å få gå opp til eksamen. For
videre beskrivelse av vurderingsformene vises det til nevnt rektorvedtakssak.
I innstillingen heter det at: «Vurderingsformene implementeres i sin helhet for alle emner fra og med
høst 2017[…]». Fakultetet må derfor se til at korrekte vurderingsformer benyttes i studieplanen. På
grunn av at Emweb ikke er tilpasset ny mal for studieplan for Nord universitet, ser det ut til at
studieplanene som registreres her automatisk får en tittel under avsnittet om evaluering som
beskriver vurderingsformene på ukorrekt måte. Dette er ikke noe fakultetet kan gjøre noe med da
enkelte funksjoner ikke kan endres i verktøyet. Kravet er innfridd, men saken må følges opp videre i
Utdanningsutvalget. Tilpasses Emweb til Nords studieplan-maler må fakultetet oppdatere
informasjonen i henhold til det ovennevnte.
Ad punkt 5 i Utdanningsutvalgets vedtak:
Fakultetet har lagt til pensum for hvert emne, men i noen emner er det svært lite litteratur som er
listet opp. Et emne på 15 studiepoeng har ofte rundt 1000 sider pensum, men dette avhenger av
typen emne/studium. Det må vurderes om vedlagte pensumlister kan karakteriseres som
kjernelitteratur for emnene, og om listene derfor er tilstrekkelige. Vurderes de som utilstrekkelige
bør pensumlistene ferdigstilles i god tid før studiestart.

Ad punkt 6 i Utdanningsutvalgets vedtak:
Fakultetet melder at de er i gang med å arbeide frem avtale om utveksling med en institusjon i
Portugal som de tidligere har hatt forbindelser til. De ønsker også å se på muligheten for å inngå
avtaler med landene rundt Norge da for eksempel Sverige og Finland har relativt lik oppbygging på
sine farmasistudier. Fakultetet har fortsatt frist til 30. juni 2017 om å få ferdigstilt avtaler med
aktuelle utenlandske institusjoner.
Ad punkt 7 i Utdanningsutvalgets vedtak:
Når det kommer til studiets sentrale deler og det å sikre at det er høy nok kompetanse innen disse
områdene, har fakultetet definert i en tabell hva de sentrale delene er og viser hvordan andelen med
førstekompetanse er fordelt. De innrømmer en svakhet i ett av områdene
(Legemiddelteknologi/biofarmasi) da det kun er én med førstekompetanse som underviser innen
fagområdet, men det informeres om to ansatte som er i et førstekompetanseløp. Den ene forventes
å fullføre våren 2018 og den andre startet stipendiatløp nå og forventes å være ferdig innen
utgangen av 2021. De som er i løp har graden mer rettet mot profesjonspraksis (hun som er i
førstelektorløp har et prosjekt knyttet til biofarmasi), men de skal blant annet ha undervisning i
biofarmasi/Legemiddelteknologi når de er ferdige. Det anbefales at fakultetet sikrer at de fortsatt har
fagansatte med tilstrekkelig kompetanse innfor det nevnte sentrale området i løpet av våren 2018, i
fall fagmiljøets sammensetning har endret seg (ved sykdom, skifte av jobb mv.).

Lovgrunnlag og akkrediteringskrav
Lovgrunnlaget for studieakkreditering er:
 Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 (Universitets- og høgskoleloven), sist
endret 17. juni 2016 med virkning fra 1. juli 2016.
 Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av
1. februar 2010 (Studiekvalitetsforskriften), fastsatt av Kunnskapsdepartementet, sist endret
24. juni 2016 med virkning fra årsskiftet 2016-2017.
 Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften),
fastsatt 28. februar 2013 av NOKUT, ny forskrift sendt på høring 9. september 2016.
Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier, jamfør Lov om universiteter og høyskoler.
Likevel er det fastsatt i universitetets reglement for etablering av studier og godkjenning av
studieplaner at NOKUTs krav til akkreditering av studier også gjelder når universitetet selv etablerer
egne studietilbud og godkjenner studieplan for disse. Det framgår også i NOKUTs veiledning at deres
kriterier for akkreditering gjelder for alle som tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne
faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett). De anbefaler derfor at alle institusjoner som utarbeider nye
studier, bruker veiledningen aktivt i utformingen av studiene.
Studietilsynsforskriftens kapittel 7 omhandler akkreditering av studier, både selvstendige studietilbud,
fellesgrader og institusjonsovergripende kunstneriske stipendprogram. Krav til selvstendige
studietilbud framgår av § 7-1 til § 7-3.
Nedenfor gjengis og kommenteres Studietilsynsforskriftens krav til akkreditering og dokumentasjon.
Krav fra forskriften og Veiledningen med retningslinjer for søknad om akkreditering av studier i første
syklus er med kursiv tekst. For hvert enkelt krav skal det beskrives og begrunnes hvordan studiet
oppfyller kravene, som gjelder følgende hovedpunkter:
 Grunnleggende forutsetninger (Studietilsynsforskriftens § 7-1)
 Plan for studiet (Studietilsynsforskriftens § 7-2)
 Fagmiljø tilknyttet studiet (Studietilsynsforskriftens § 7-3)

§ 7-1 Grunnleggende forutsetninger for akkreditering
1. Følgende krav i lov om universiteter og høyskoler skal vurderes for akkreditering:
a. Styringsordning
b. Reglement
c. Klagenemnd
d. Læringsmiljøutvalg
e. Utdanningsplan (gjelder bare for studier på 30 studiepoeng eller mer)
f. Vitnemål og Diploma Supplement
g. Kvalitetssikringssystem
Kommentar: Punkt 1a) til g) må vurderes ut fra det forhold at Nord universitet er fusjonert
fra 1. januar 2016.
a) Universitetets styringsordning er avklart; nytt universitetsstyre var i drift fra tidlig januar
måned og har funksjonstid fram til 31.07.2019. Ny rektor er tilsatt på åremål fra desember
2015. Selve styringsstrukturen herunder faglig og administrativ organisering er avklart på
overordnet nivå gjennom styrevedtak i møte den 23. juni. Videre avklaringer er vedtatt på
styremøte 7. september.
b) Universitetet har ny forskrift om studier og eksamen som gjelder for studenter som blir
tatt opp fra og med vårsemesteret 2016. Det foregår nå et arbeid med gjennomgang av
tilhørende reglement og retningslinjer. Reglement for etablering av nye studieprogram og
godkjenning av studieplaner er allerede vedtatt (18.03.2016, rektorvedtak 15/01015-13).
Reglementet bygger på akkreditering i tråd med NOKUT sine krav.
c) Ny Klagenemnd ble vedtatt av styret 6. januar 2016, og har funksjonstid fra 1.1.2016 til
1.1.2020 (sak 9/2016). Utvalget er i drift.
d) Nytt Læringsmiljøutvalg ble vedtatt av styret 6. januar 2016, og har funksjonstid ut 2016
mens nye studentrepresentanter velges for høstsemesteret. Utvalget er i drift.
e) Utdanningsplan utarbeides for alle studier, og videreføres også for det nye universitetet.
f)

Vitnemål og Diploma Supplement (vitnemålstillegg) gis ved fullført studium for alle
gradsstudier (bachelor-, master- og doktorgrader) samt for praktisk pedagogiske
utdanninger. Utforming av nytt vitnemål og Diploma Supplement for det nye universitetet
er avklart, og de første vitnemål ble tildelt allerede våren 2016.

g) System for kvalitetssikring av utdanningen ble godkjent av NOKUT 12. juni 2012 for
tidligere Universitet i Nordland. Det nye universitetet viderefører elementer fra alle
institusjonenes akkrediterte kvalitetssikringssystem, og utformer et justert system som
opprettholder høye kvalitetskrav. Universitetsstyret vedtok på sitt møte 23. juni de
overordnede rammene for nytt feles system. Som nytt element i systemet vil
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer inngå med fast syklus.
2. Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner skal være fylt.
(Tillegg 1.syklus: For studier som ikke er omfattet av opptaksforskriften skal det også
redegjøres for opptak.)
Kommentar: Det er ingen rammeplan for farmasiutdanning i Norge. Det finnes et EU-direktiv
2013/55/EU for farmasøyter (Vedlegg 5a), men dette direktivet gjelder for femårig
farmasiutdanning og er derfor ikke direkte gjeldende for bachelorutdanningen. Å ha en utdanning
på høgskole/universitetsnivå som er kortere enn 5 år men som likevel fører til autorisasjon som
farmasøyt er et særnordisk fenomen som har vært praktisert i Norge siden 1960 (først 2,5-årig, så
treårig bachelor). Bachelorutdanningen i farmasi må dog være med til å bidra til at EU-direktivet

oppfylles etter 3+2 års farmasistudier. Det er tatt hensyn til dette i planleggingen av 3+2
(nasjonalt). Kravet i forskriften anses som oppfylt.
Til orientering: Fakultetet har sendt inn søknad til rektor om at opptakskravet i farmasi skal øke,
og dette er sendt videre til Kunnskapsdepartementet. Dette på bakgrunn av vedtaket som ble
gjort i profesjonsrådet i 2013 om økning av opptakskrav. Slik det kommer frem i saksframstillingen
i en rektorvedtakssak (arkivref. 16/01364-2) vedrørende dette, er opptakskravene til Bachelor i
farmasi regulert i §4.2 i Forskrift om opptak til høyere utdanning:
For at opptakskravene skal endres må forskriften endres og de videregående skolene må ha
tid på seg til at elevene kan velge de fagene som kreves. Tidspunktet for innføring av økt
opptakskrav er ikke avklart, men på grunn av de nevnte faktorene vil de trolig ikke innføres før
studieåret 2018/2019.
Nåværende opptakskrav: Generell studiekompetanse, samt matematikk (R1 eller (S1+S2) og
enten FYS1 eller KJE1 eller BIO1
Nye opptakskrav: Generell studiekompetanse, samt matematikk (R1 eller (S1 +S2)) pluss KJE1 og
enten fysikk eller biologi på andreklassenivå fra videregående eller KJE2 (FYS1 eller BIO1 eller
KJE2).

3. Rekrutteringen av studenter skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og
opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium.
Kommentar: Det redegjøres for hvordan studiet har rekruttert tidligere (opptak og frafall), og
det begrunnes godt for hvorfor rekrutteringen til studiet er stor nok slik at institusjonen kan
etablere og opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium. Det vises også til
eksempler på hvordan de skal få rekruttert flere studenter. En spesiell faktor som kan slå inn i
forhold til frafall høsten 2017 er at nivået på kjemi-faget i studiet er økt uten at opptakskravet er
endret. Fakultetet prøver å forebygge dette ved å informere de kommende studentene om at de
bør lese seg opp på kjemi før de starter dersom de ikke har kjemi fra videregående.
Avdelingen ønsker å ta opp et større antall studenter enn tidligere da de regner med et visst frafall,
men fakultetet vet de må ta hensyn til begrensede plasser på laboratoriet dersom det blir tatt opp
30 studenter eller flere. En faktor som muliggjør å ta opp flere studenter er at de har flyttet
legemiddelfremstilling fra 2. til 4. semester. Som regel faller det fra studenter før de når 4.
semester, men dersom de står i en situasjon der de har flere studenter enn det er plass til på
legemiddelfremstillingslabben i 4. semester vet fagmiljøet hvordan de skal finne tilfredsstillende
løsninger på dette. Kravet er med dette innfridd.

4. For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige
forhold av betydning for studentene.
Kommentar: Alle farmasiutdanningene i Norge bruker en nasjonal praksispool1 for valg av
praksisapotek for sine studenter. Det er Apotekforeningen som har hovedansvar for
praksispoolen. Kun apotek som inngår i praksispoolen aksepteres som praksisapotek, og tildeling
av praksisplass skjer utelukkende gjennom praksispoolen som Apotekforeningen administrerer.
Det foreligger ingen signert avtale på institusjonsnivå i forbindelse med praksis, men i vedlegg 6a
finnes ‘Retningslinjer for tildeling av praksisapotek innenfor bachelor-/masterutdanning i
farmasi’. Her kommer det tydelig frem målsetting for praksis; krav til praksisapotek; prosedyre for
tildeling; og de ulike parters ansvar mv. Fakultetet melder at de har mottatt en bekreftelse fra
1
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Apotekforeningen at Nord universitet er med i praksispoolen, og de kommer til å fortsette å
fordele studenter på praksis via denne (Vedlegg 18 – Bekreftelse Apotekforeningen - praksispool).
Retningslinjene fra praksispoolen beskriver ikke hvor mange uker praksis studentene skal ha (kun
at kravet i EU-direktivet for master i farmasi er 22 uker). Det er sendt en forespørsel til
praksispoolen om det må opprettes nye avtaler eller retningslinjer som følge av innføring av 3+2,
og Apotekforeningen opplyser at de planlegger å drøfte dette til våren i neste møte med
praksiskoordinatorene (Vedlegg 18). Fakultetet har utnevnt en ansatt, Marianne K. Nilsen, som
også er representant i den nasjonale praksisgruppen for Farmasiutdanningene i Norge, og skal
følge saken videre. Til opplysning vil det ikke medføre endringer i den totale mengden praksis
etter innføringen av 3+2 nasjonalt, og dette vil derfor ikke påvirke Nords praksistilgang i poolen.
Det har aldri vært en garanti for at studentene vil få praksisplass i hjemkommunen eller ved
studiestedet, men i praksispoolen er det over 400 apotek å velge mellom noe som gjør
sannsynligheten stor for at studentene får praksisplass på det apoteket de ønsker. I studieplanen
er det informert om dette, også at studentene må regne med noen utgifter i forbindelse med
praksis. Da studentene vil ha praksis på ulike steder i Norge, vil lærerne ved Nord ha oppfølging
via telefon, Skype, Fronter og mail. I spesielle tilfeller vil de reise til apotekene. I studieplanen blir
det informert om at studentene vil få tildelt en praksisveileder i apoteket og en kontaktperson
ved Nord universitet. Kravet vurderes å være oppfylt.

§ 7-2 Plan for studiet
1. Studiet skal ha et dekkende navn.
Kommentar: Navnet på studiet er Bachelor i Farmasi (Engelsk navn: Bachelor degree in
Pharmacy). Bakgrunnen for valget av navn er at farmasiutdanningen er en profesjonsutdanning
som utdanner reseptarfarmasøyter. For å synliggjøre for studentene at dette er en treårig
bachelorutdanning innen farmasi er det valgt å kalle studiet Bachelor i farmasi da det også finnes
to andre typer farmasiutdanninger i Norge. Det finnes en integrert femårig master der tittelen på
studiet er Masterstudie i Farmasi, og et toårig masterstudie der navnet på studiet er Masterstudie
i farmasi (2 år). Bachelor i farmasi begynner å bli et godt innarbeidet navn i Norge. Det er ikke så
lenge siden utdanningens navn var Reseptarutdanning. Bachelor i farmasi er mer i tråd med
Bologna-prosessen og det er tydelig hvilket fagfelt studentene velger. Kravet anses dermed som
oppfylt.
2. Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte jamfør Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det formuleres ett totalt læringsutbytte for hvert
studium.
Studieprogrammets læringsutbytte er slik formulert:
Etter endt bachelorgradsstudium i farmasi skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte:
Kunnskap: Kandidaten
 har inngående kunnskap om sentrale virkestoffers (herunder plantebaserte) fysikalske,
kjemiske og farmakologiske egenskaper
 har bred kunnskap om kroppens oppbygning, funksjon og sykdomsutvikling
 har bred kunnskap om sammensetning og fremstilling av sentrale legemiddelformer, samt
deres fysikalske, kjemiske og biofarmasøytiske egenskaper
 har bred kunnskap om legemidlers effekter, bruk og plass i forebygging og behandling av
sykdom ut i fra et individ- og samfunnsperspektiv
 har grunnleggende kunnskap om kvalitetskrav, -sikring og -kontroll av legemidler,
legemiddelrelaterte produkter og tjenester
 har kunnskap om sentrale legemiddelanalytiske metoder






har kunnskap om basale matematiske, statistiske og epidemiologiske metoder
har kunnskap om veterinærmedisinsk farmakologi
har kunnskap om farmasiens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet
har kjennskap til klinisk utprøving av legemidler med tilhørende innsamling av og krav til
dokumentasjon

Ferdigheter: Kandidaten
 kan ekspedere resepter, vurdere reseptordinasjoner, identifisere og håndtere
legemiddelrelaterte problemer, gi legemiddelinformasjon og tilrettelegge for
brukermedvirkning på en måte som sikrer riktig legemiddelbruk
 kan samle legemiddelinformasjon og foreslå løsninger på teoretiske og praktiske
farmasifaglige utfordringer basert på kritisk vurdering og logisk argumentasjon
 har grunnleggende ferdigheter innen aseptisk arbeidsteknikk
 kan anvende systemer for kvalitetssikring av legemidler, legemiddelrelaterte produkter og
tjenester og arbeide i tråd med regler for produksjon og distribusjon
 kan bruke og følge opp internkontrollsystemer
 kan arbeide selvstendig i tråd med lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer
 kan nyttiggjøre seg forskningsbasert kunnskap, planlegge og gjennomføre et faglig prosjekt
alene eller i samarbeid med andre i tråd med allment aksepterte faglige krav
 kan nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen og reflektere kritisk over egen
yrkesutøvelse
Generell kompetanse: Kandidaten
 kan aktivt bidra til utvikling av farmasien og farmasøytens rolle i samfunnet
 kan reflektere over etiske problemstillinger, vise respekt for brukere av farmasøytiske
tjenester og gi veiledning som ivaretar brukerens integritet og rettigheter
 kan samhandle og kommunisere med samarbeidspartnere og brukere av farmasøytiske
tjenester
 kan bidra til og delta i tverrfaglig samarbeid til det beste for pasienten/kunden
 kan reflektere over betydningen av vitenskapelig dokumentasjon og skille mellom
dokumenterte og udokumenterte påstander
 kjenner til nytenkning innen relevante fagfelt og behersker enkle verktøy som benyttes i
innovasjon og entreprenørskap
 har innsikt i lokale og globale helse- og miljøutfordringer
 har innsikt i legemiddelrelaterte problemstillinger i det multikulturelle samfunn
Kommentar: Slik det kommer frem i Revisjon av farmasiutdanningene i Norge – Rapport fra
arbeidsgruppa Mai 2013 (vedlegg 16), står det følgende:
Lærestedene ga i august 2012 Det nasjonale profesjonsrådet i farmasi mandat til å foreslå
nødvendige endringer i studieprogrammene for å imøtekomme regjeringens føringer.
Profesjonsrådet fikk følgende mandat: Profesjonsrådet bes om å utarbeide forslag til
læringsutbyttebeskrivelser for bachelor- og masterprogram i farmasi […] (s. 5)
Læringsutbyttene som er beskrevet over og i vedlagte studieplan, ble vedtatt som læringsutbytter
på Bachelor i farmasi av profesjonsrådet for forskning og utdanning innen farmasi den 6. februar
2014 (vedlegg 15). Læringsutbytteformuleringene på programnivå inneholder korrekte
deskriptorer sett i sammenheng med kravene på nivå 6, syklus 1 i Nasjonalt
Kvalifikasjonsrammeverk2. Læringsutbyttene er også tilpasset fagområdets særegenhet. Kravet
anses som oppfylt.
2

https://www.regjeringen.no/contentassets/e579f913fa1d45c2bf2219afc726670b/nkr.pdf

3. Studiets innhold og oppbygging skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås.
Kommentar: Fakultetet har lagt mye vekt på at det skal være en sammenheng i studiet og at
studentene skal skjønne hvorfor de har de ulike fagene. I hoveddokumentet vises det til en
oversikt over studiepoengfordeling pr faggruppe, som er vedtatt av profesjonsrådet. Her vises det
til 20 frie studiepoeng, men dette betyr studiepoeng som er frie for institusjonen. Disse
studiepoengene er altså ikke frie for studentene. Årsaken til at det ble lagt inn frie studiepoeng
var for at institusjonene kunne ta høyde for interne krav (for eksempel krav om bacheloroppgave)
og for å opprettholde litt frihet til ut utforme og spisse eget studie. I studiemodellen er de frie
studiepoengene definert av Nord til å omfatte bacheloroppgave på 12,5stp; samfunnsfarmasi på
5stp; farmakoterapi på 2,5stp; og 7,5stp er fordelt på andre emner. Dette til orientering.
Fakultetet har tatt hensyn til de føringer som profesjonsrådet har lagt når det gjelder innhold,
men de opplyser om at dette kanskje må justeres når det kommer nye føringer på felles innhold
for helsefagutdanningene og Tverrprofesjonell samarbeidslæring. Uavhengig av en eventuell
fremtidig endring vurderes kravet å være oppfylt i forhold til dette.
Når det gjelder læringsutbyttebeskrivelser (LUB) illustrer fakultetet med en tabell sammenhengen
mellom LUBer på emnenivå og LUBer på overordnet nivå. Det kan virke som noen LUBer ikke har
direkte sammenheng med hverandre, men fakultetet understreker at det ikke er like lett å
plassere LUBer på emnenivå til en kategori som passer. En LUB på emnenivå under kategorien
‘ferdigheter’ kan passe bedre til en LUB på overordnet nivå under kategorien ‘kunnskap’ osv.
Tabellen er derfor ikke god nok for å beskrive sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelser.
Fakultetet veier likevel opp med å gi eksempler på hvordan de vurderer sammenhenger (Svarbrev
til Utdanningsutvalget).
Fakultetet har lagt til pensum for hvert emne, men i noen emner er det svært lite litteratur som
er listet opp. Et emne på 15 studiepoeng har ofte rundt 1000 sider pensum, men dette avhenger
av typen emne/studium. Det må vurderes om vedlagte pensumlister kan karakteriseres som
kjernelitteratur for emnene, og om listene derfor er tilstrekkelige. Kravet anses likevel å være
oppfylt.

4. Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås.
Kommentar: Det er tydelig samsvar mellom arbeids- og undervisningsformer og
læringsutbyttebeskrivelsene. Eksempelvis der studentene skal kunne framvise grunnleggende
laboratorieteknikk, samt vurdere og rapportere resultater fra laboratorieforsøk, er det lagt opp
til laboratoriekurs. Der hvor studentene skal oppnå ferdigheter i å vise innsikt i og kunne
reflektere over farmasøytenes og apotekenes rolle i helsevesenet, er det blant annet lagt opp til
rollespill og casebasert undervisning. Kravet anses som innfridd.

5. Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset
læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås.
Kommentar: Eksamensordninger og andre vurderingsformer samsvarer med og er tilpasset
læringsutbyttebeskrivelsene. Eksempelvis der hvor studentene skal utvikle et reflektert forhold
til praktisk arbeid i laboratoriet, er de nødt til å gjennomføre laboratoriekurs hvor
egenrapportering er en del av de obligatoriske oppgavene. Det er en hel del skriftlige
skoleeksamener som sluttvurderingsform, men studentene vil få mye praktisk trening gjennom
praksisperioden, trening i lab og i undervisningen. Sannsynligheten for at læringsutbyttet for

studiet oppnås vurderes dermed å være stor nok dersom studentene forholder seg til gitte
vurderingsformer.
Viser for øvrig til hver emneplan og overskriften ‘Obligatorisk arbeidskrav’ som beskriver ulike
vurderings- og eksamensordninger. Til orientering heter det ikke ‘obligatorisk arbeidskrav’, men
‘obligatorisk arbeid’ dersom bestått arbeid er satt som kriterium for å gå opp til eksamen og
‘arbeidskrav’ dersom godkjent arbeid settes som vilkår for å få karakter i et emne. For videre
beskrivelse av vurderingsformene vises det til nevnt rektorvedtakssak. I innstillingen heter det
at: «Vurderingsformene implementeres i sin helhet for alle emner fra og med høst 2017[…]».
Fakultetet må derfor se til at korrekte vurderingsformer benyttes i studieplanen. På grunn av at
Emweb ikke er tilpasset ny mal for studieplan for Nord universitet, ser det ut til at studieplanene
som registreres her automatisk får en tittel under avsnittet om evaluering som beskriver
vurderingsformene på ukorrekt måte. Dette er ikke noe fakultetet kan gjøre noe med da enkelte
funksjoner ikke kan endres i verktøyet. Kravet er innfridd, men saken må følges opp videre i
Utdanningsutvalget. Tilpasses Emweb til Nords studieplan-maler må fakultetet oppdatere
informasjonen i henhold til det ovennevnte.

6. Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier.
Kommentar: Studiet er en profesjonsutdanning og er således tydelig rettet mot arbeidsliv.
Kandidat med vitnemål i Bachelor i farmasi kan søke om autorisasjon som reseptarfarmasøyt. Det
vises til hvordan man kan fortsette i masterløp hvor man etter bestått utdanning kan søke
autorisasjon som provisorfarmasøyter. Det redegjøres ikke for andre områder hvor man kan
nyttiggjøre seg kompetansen man får fra bachelorstudiet, men det gis en mer generell bekreftelse
på at studiet kvalifiserer til en «…rekke andre masterstudier som har treårig bachelorgrad innen
helse som opptakskrav». Det er rimelig å anta at studenter som søker bachelor i farmasi ønsker å
bli farmasøyter, eller gå videre i et provisor-løp, men det kan være at noen studenter
ombestemmer seg i løpet av studiet. På bakgrunn av dette kan det derfor være greit å vise til andre
konkrete masterretninger som kan være aktuelle for disse studentene. Kravet anses å være
oppfylt, men det anbefales å legge inn eksempler på andre ‘videre studier’.

7. Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart.
Kommentar: Det er gjort en grundig redegjørelse for hvordan studiet har kopling til forskning
og faglig utviklingsarbeid. Studentene vil møte samfunnsvitenskapelig forskning allerede 1.
semester. Videre i studiet vil de få innsikt og kompetanse innen studiedesign (eksempelvis
tverrsnittstudier og meta-analyser), kritisk vurdering av vitenskapelige forskningsartikler, og de
skal også gjennomføre en større teoretisk litteraturoppgave hvor dette kravet blir oppfylt. Kravene
til innhold og struktur i bacheloroppgaven er også med på å oppfylle kravet.

8. Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering, som skal være
tilpasset studiets nivå, omfang og egenart.
Kommentar: Per i dag eksisterer det ikke gyldige avtaler med relevante partnerinstitusjoner i
utlandet, kun en avtale med Portugal som er tilpasset dagens studium (for studenter som fullfører
fra d.d. til våren 2019). Fakultetet opplyser at de er i gang med å arbeide frem ny avtale med
Portugal, men ser også potensialet for å inngå avtaler med universitet i naboland som Finland og
Sverige da deres farmasiutdanning er tilnærmet lik den norske. Fakultetet har frist fram til den 30.
juni 2017 å inngå avtaler med aktuelle partnerinstitusjoner i utlandet. Studieplan definerer hvilket
semester som passer best – femte semester, og det opplyses om det vil følge med utgifter i
forbindelse med dette. Kravet anses som oppfylt.

9. Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT ressurser
og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet.
Kommentar: Tidligere har det vært noen utfordringer knyttet til laboratorium-kapasitet.
Fakultetet hevder de skal få til en god løsning på dette dersom studenttallet blir stort. Det
påpekes at slik status ved campus Namsos er nå er infrastruktur, støttefunksjoner og annet utstyr
noe underdimensjonert da studiestedet har hatt sterk vekst i studenttall. Studenter melder
tilbake om for få grupperom og for små klasserom. Men med de planene som foreligger vil man
løse mesteparten av dette. Kravet anses som oppfylt.

§ 7-3 Fagmiljø knyttet til studiet
1. Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik
det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det
faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres.
Kommentar: Ved campus Namsos er det fra før 3 andre farmasiutdanninger, hvorav to er
deltidsstudier og ett studie er på masternivå. Fakultetet har gjennomgått arbeidsplanene til de
som er planlagt inn i studiet, og i vedlegg 10 finner man en god oversikt over fagmiljøet som viser
at de har kapasitet og tilstrekkelig kompetanse.
Fakultetet har 11,3 årsverk ansatt på farmasiutdanningen. Av disse bidrar ca 8,3 (5,85+1,31+1,11)
inn i bachelorutdanningen i farmasi (3 heltidskull+ internfinansiert deltidskull). De tre resterende
stillingene brukes til: studieleder, stipendiater, oppdragsfinansiert deltidsstudie, utleie til andre
utdanninger og master i farmasi (i samarbeid med NTNU, ansvar for to emner). Fakultetet har
dekning for ca 0,7-0,8 årsverk til hvis det i framtiden har samme aktivitet og får samme budsjett
som det har nå.
Beregningene er gjort slik: Det er tatt utgangspunkt i at det er 1687 arbeidstimer i er år. Alle
ansatte i full stilling har 250 timer FoU tid og 120 timer egen-andministrasjonstid (registrert under
«annet»). Ped tid er da beregnet til 1317 timer i 100% stilling. I kolonnen med årsverk i andre
studier er det tatt utgangspunkt i timer lærerne underviste på andre utdanninger skoleåret 20152016. Det er grunn til å tro at tallene blir noenlunde like for studieåret 2017/2018, bortsett fra at
det kan komme på noen timer på Bachelor i prehospitalt arbeid. Det er ingen som har faste
stillingsprosenter i andre utdanninger. Prosenttallene er utregnet ut i fra antall timer av 1317. Det
kan bli endringer på forskningstid i 2017 eller 2018 hvis arbeidsvilkår i Nord universitet samkjøres.
Da det vanligvis regnes litt over 6 årsverk inn i en bachelorgrad, vurderes kravet å være oppfylt.

2. Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for
studiet.
Kommentar: Fakultetet kan vise til et fagmiljø som er involvert i ulike samarbeid og nettverk. I
tabellen i Hoveddokumentet skilles det mellom samarbeid på utdanning og samarbeid ift
forskning. De fleste av farmasiutdanningens ansatte er medlemmer i forskningsgruppen
Legemidler og legemiddelhåndtering ved Nord Universitet. Denne er nylig opprettet. Gruppen
består av forskere fra både farmasi- og sykepleieutdanningen, og har deltakere som også er en
del av Senter for omsorgsforskning Midt. Tverrfaglighet er viktig i denne gruppen. Der vises også
til spesifikke resultater fra 3+2 nettverket, som har betydning for utdanningskvalitet. Se vedlegg
11 for eksempler på nasjonale og internasjonale nettverk ved farmasiutdanningen og mer detaljer
om samarbeidet. Kravet anes som tilstrekkelig oppfylt.

3. Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved
institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de
sentrale delene av studiet.
For første syklus gjelder også: Minst 20 prosent av det samlede fagmiljøet må være ansatte
med førstestillingskompetanse.
For andre syklus gjelder også: Minst 10 prosent av det samlede fagmiljøet skal være
professorer eller dosenter, og ytterligere 40 prosent være ansatte med
førstestillingskompetanse.
Kommentar: Alle ansatte på studiet har hovedstilling ved institusjonen. Med 45%
førstekompetanse har fagmiljøet tilknyttet studiet tilstrekkelig førstekompetanse i forhold til
kravene. Det er personer med førstekompetanse som er inne med emneansvar og/eller
undervisning på 16 av 16 emner. Fakultetet opplyser om at de har beregnet feil – de skrev 14 av
16 i søknaden (Hoveddokument), men det er altså ingen mangler her. Dette til orientering.
Det er redegjort for studiets sentrale deler, hvilke er fagområdene Farmasøytisk kjemi,
Farmasøytisk biovitenskap, Legemiddelteknologi/biofarmasi, Samfunnsfarmasi/praksis, og det er
stort sett tilstrekkelig med ansatte med førstekompetanse som underviser i fagområdene. Det er
kun under fagområdet Legemiddelteknologi/biofarmasi de skulle styrket kompetansen ytterligere.
De har allerede én førsteamanuensis, og 2 ansatte innen dette fagområdet er i et
førstekompetanseløp. Den ene forventes å fullføre våren 2018 og den andre startet stipendiatløp
nå og hun er ikke ferdig før 2021. De som er i løp har graden mer rettet mot profesjonspraksis (hun
som er i førstelektorløp har et prosjekt knyttet til biofarmasi), men de skal blant annet ha
undervisning i Legemiddelteknologi/biofarmasi når de er ferdige.
Det anbefales at fakultetet sikrer at de fortsatt har fagansatte med tilstrekkelig kompetanse innfor
det nevnte sentrale området i løpet av våren 2018, i fall fagmiljøets sammensetning har endret seg
(ved sykdom, skifte av jobb mv.).
4. Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig- og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid.
For første syklus gjelder også: Fagmiljøet skal ha dokumenterte resultater på et nivå som er
tilfredsstillende for studiets innhold og nivå.
For andre syklus gjelder også: Fagmiljøet skal ha dokumenterte resultater på høyt nivå.
Kommentar: Fagmiljøet driver hovedsakelig forskning innen to grener av farmasien:
samfunnsfarmasi og kjemi. De vedlagte publiseringslistene viser artikler/rapporter publisert de
siste fem årene. I tillegg er formidling av forskning vist i den enkeltes CV.
Ansatte har de siste årene bidratt med forskning innen hovedsakelig legemiddelkjemi (Eirik J.
Solum) og samfunnsfarmasi (Lise Sagmo, Marianne K. Nilsen, Hege Therese Bell, Linda A. Reppe,
Hege Sletvold), men også innen legemiddelteknologi (Lise Sagmo og Daniel Zeiss). Publikasjonene
er i noen grad knyttet til PhD-løp. Vitenskapelige artikler er publisert i tidsskrifter med både nivå
1 og 2 i hht. Norsk Senter for Forskningsdatas (NSD) klassifisering av tidsskrifter. Totalt har de
ansatte publisert 13 artikler på nivå 1, og 1 artikkel på nivå 2, i tillegg til en rekke andre rapporter.
Dette viser at de ansattes forskning holder et høyt nivå, og kravet vurderes å være innfridd.

5. For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha hensiktsmessig
erfaring fra praksisfeltet.
Kommentar: Alle som jobber innen praksisfagene har erfaring fra praksisfeltet (se vedlegg 10),
bare én har nyere erfaring. Flere har gjennomført hospitering.
I praksis er det et krav fra praksispoolen at man skal ha minimum 1 års arbeidserfaring som
farmasøyt i apotek for å være veileder (vedlegg 6a), og det er derfor grunn til å tro at eksterne
veiledere har hensiktsmessig erfaring da man utelukkende velger praksissted via poolen. Kravet
vurderes å være oppfylt.

Oppsummering
Fakultetet har utarbeidet en reakkrediteringssøknad hvor de har begrunnet godt for de endringer som
de ønsker å gjøre i studieplanen, både med tanke på innhold og organisering. Endringene har bakgrunn
fra Meld. St 13 (2011-2012)3 hvor regjerningen ville «Legge til rette for innføring av en 3+2-modell for
farmasiutdanning i høyere utdanning der bachelorgraden gir kompetanse som reseptar og
mastergraden som provisor[...] Reseptarfarmasøyter med bachelorgrad skal i denne modellen være
kvalifisert for opptak til masterstudiet uten tap av tid». Kunnskapsdepartementet tildelte Nasjonalt
profesjonsråd for utdanning og forskning innen farmasi (i UHR)4 midler for å arbeide frem et forslag til
denne nye modellen. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utforme læringsutbyttebeskrivelser
på overordnet nivå, som skal gjelde for alle farmasiutdanningene på bachelornivå, slik at de er gode
nok nivåmessig til at studentene kvalifiserer for opptak til masterstudiet rett etter de har gjennomført
Bachelor i farmasi.
Søknad om reakkreditering av studiet vurderes å være utfyllende nok, og på bakgrunn av
kvalitetsvurderingen og søknaden med tilhørende dokumentasjon anbefaler Utdanningsutvalget
rektor å godkjenne studieplan, under forutsetning av at følgende krav innfris:
- Gyldige internasjonale avtaler må foreligge innen 30. juni 2017.

Utdanningsutvalget har også noen anbefalinger som bør tas hensyn til:

3
4



‘Retningslinjer for tildeling av praksisapotek innenfor bachelor-/masterutdanning i farmasi’ ble
utarbeidet i 2005 og sist oppdatert i 2011, og det må avklares om det må opprettes nye avtaler
eller retningslinjer som følge av innføring av 3+2-modellen. Apotekforeningen opplyser om at
dette skal drøftes ved neste møte mellom de og praksiskoordinatorene til våren (Vedlegg 18).
Det anbefales at dette følges opp slik fakultetet har planlagt.



Det redegjøres ikke for andre områder hvor man kan nyttiggjøre seg kompetansen man får fra
bachelorstudiet, men det gis en mer generell bekreftelse på at studiet kvalifiserer til en
«…rekke andre masterstudier som har treårig bachelorgrad innen helse som opptakskrav». Det
er rimelig å anta at studenter som søker bachelor i farmasi ønsker å bli farmasøyter, men det
kan være at noen studenter ombestemmer seg i løpet av studiet, og det kan derfor være greit
å vise til andre konkrete masterretninger som kan være aktuelle for disse studentene. Det
anbefales å legge inn eksempler på andre ‘videre studier’.



Det anbefales at fakultetet sikrer at de fortsatt har fagansatte med tilstrekkelig kompetanse
innfor det nevnte sentrale området i løpet av våren 2018, i fall fagmiljøets sammensetning har
endret seg (ved sykdom, skifte av jobb mv.).

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-13-20112012/id672836/sec4?q=farmasi
http://www.uhr.no/documents/Farmasiutdanning_3_2_ferdig_rapport_240815.pdf

I emnebeskrivelsene bør følgende tas hensyn til:
 Pensumlistene må gjennomgås da de per i dag fremstår mangelfulle. Et emne på 15 studiepoeng
har ofte rundt 1000 sider pensum, men dette avhenger av typen emne/studium. Dersom fakultetet
vil hevde at pensumlistene, slik de foreligger, har en tilstrekkelig kjernelitteratur, kan de se bort
fra anbefalingen. Men det er viktig at pensumlistene er klare i god tid før studiestart slik at
studentene kan skaffe til veie pensum innen den tid.


Slik det ble vedtatt i sak 16/02868-6 - Rektorvedtak - Godkjente vurderingsformer ved Nord
universitet, skal man ikke lenger bruke termen ‘obligatorisk arbeidskrav’ eller ‘arbeidskrav’ som
beskrivelse av arbeid som må godkjennes før man får gå opp til eksamen. I studieplanen blir
‘obligatoriske arbeidskrav’ brukt, og dette bør endres slik at det er i tråd med vedtatte
vurderingsformer.
Nå skal vi bruke ‘obligatorisk arbeid’ om arbeid som må bestås for å få eksamensrett. Begrepet
‘arbeidskrav’ kan man sette som vilkår for å få karakter i et emne, men ikke som vilkår for å få gå
opp til eksamen. Det er viktig å påpeke at årsaken til at fakultetet ikke har endret overskriften fra
‘obligatoriske arbeidskrav’ til ‘eksamensordninger og vurderingsformer’ er at det ikke er mulig å
endre tittelen i verktøyet Emweb – hvor studieplanen er registrert. Dersom utviklerne av Emweb
får sammenstilt sine maler med Nord universitets nye studieplan-maler, anbefales fakultetet å
oppdatere informasjon omkring vurderingsformer.

Hjelpeark – akkreditering av nytt studieprogram
Navn på studiet:

Farmasi, bachelorgradsstudium
Studiemodell.
Emne

Avsl. Eks.

SP

2017 Høst

2018 Vår

2018 Høst

2019 Vår

2019 Høst

FARXX1 Generell kjemi

10

10

FARXX2
Samfunnsfarmasi

10

10

FARXX3 Cellebiologi og
fysiologi

10

10

FARXX4 Folkehelse

10

10

FARXX5 Organisk kjemi

10

10

FARXX6 Mikrobiologi og
immunologi

10

10

FARXX7 Bio-organisk
kjemi

10

10

FARXX8
Legemiddelframstilling

10

10

FARXX9 Farmakologi 1

10

10

FARX10 Legemiddelkjemi

7,5

7,5

FARX11 Farmakologi 2

15

15

FARX12
Legemiddelanalyse

7,5

7,5

FARX13 Farmakoterapi

7,5

7,5

FARX14
Legemiddelteknologi

10

10

12,5

X

FARX15 Bachelor
FARX16 Farmasøytisk
praksis
Sum

30
180

2020 Vår

12,5
30

30

30

30

30

17,5

42,5

Studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse.
Etter endt bachelorgradsstudium i farmasi skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte:
Kunnskap: Kandidaten












har inngående kunnskap om sentrale virkestoffers (herunder plantebaserte) fysikalske, kjemiske og
farmakologiske egenskaper
har bred kunnskap om kroppens oppbygning, funksjon og sykdomsutvikling
har bred kunnskap om sammensetning og fremstilling av sentrale legemiddelformer, samt deres
fysikalske, kjemiske og biofarmasøytiske egenskaper
har bred kunnskap om legemidlers effekter, bruk og plass i forebygging og behandling av sykdom ut i fra
et individ- og samfunnsperspektiv
har grunnleggende kunnskap om kvalitetskrav, -sikring og -kontroll av legemidler, legemiddelrelaterte
produkter og tjenester
har kunnskap om sentrale legemiddelanalytiske metoder
har kunnskap om basale matematiske, statistiske og epidemiologiske metoder
har kunnskap om veterinærmedisinsk farmakologi
har kunnskap om farmasiens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet
har kjennskap til klinisk utprøving av legemidler med tilhørende innsamling av og krav til dokumentasjon

Ferdigheter: Kandidaten










kan ekspedere resepter, vurdere reseptordinasjoner, identifisere og håndtere legemiddelrelaterte
problemer, gi legemiddelinformasjon og tilrettelegge for brukermedvirkning på en måte som sikrer riktig
legemiddelbruk
kan samle legemiddelinformasjon og foreslå løsninger på teoretiske og praktiske farmasifaglige
utfordringer basert på kritisk vurdering og logisk argumentasjon
har grunnleggende ferdigheter innen aseptisk arbeidsteknikk
kan anvende systemer for kvalitetssikring av legemidler, legemiddelrelaterte produkter og tjenester og
arbeide i tråd med regler for produksjon og distribusjon
kan bruke og følge opp internkontrollsystemer
kan arbeide selvstendig i tråd med lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer
kan nyttiggjøre seg forskningsbasert kunnskap, planlegge og gjennomføre et faglig prosjekt alene eller i
samarbeid med andre i tråd med allment aksepterte faglige krav
kan nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen og reflektere kritisk over egen yrkesutøvelse

Generell kompetanse: Kandidaten










kan aktivt bidra til utvikling av farmasien og farmasøytens rolle i samfunnet
kan reflektere over etiske problemstillinger, vise respekt for brukere av farmasøytiske tjenester og gi
veiledning som ivaretar brukerens integritet og rettigheter
kan samhandle og kommunisere med samarbeidspartnere og brukere av farmasøytiske tjenester
kan bidra til og delta i tverrfaglig samarbeid til det beste for pasienten/kunden
kan reflektere over betydningen av vitenskapelig dokumentasjon og skille mellom dokumenterte og
udokumenterte påstander
kjenner til nytenkning innen relevante fagfelt og behersker enkle verktøy som benyttes i innovasjon og
entreprenørskap
har innsikt i lokale og globale helse- og miljøutfordringer
har innsikt i legemiddelrelaterte problemstillinger i det multikulturelle samfunn

Emne

Læringsutbytte

Læringsaktivite
t og
undervisnings
metode

Vurdering og
eksamen

FARXX1

Kunnskaper:

Forelesninger,
selvstudium,
kollokvier og
labratoriekurs med
tilhørende rapporter

Obligatorisk deltagelse: Det
gjennomføres et
laboratoriekurs i dette emnet.
Deltakelse på
laboratoriekurset er et
kriterium for å gå opp til
eksamen i emnet.
Begrunnelse for obligatorisk
deltagelse: Deltagelsen gir en
ferdighet som ikke kan
tilegnes på egen hånd.

GENERELL
KJEMI









forklare atomets oppbygning med elektronkonfigurasjon (orbitalteori) og sammenhengen
med periodesystemets oppbygning
gjøre rede for intra- og intermolekylære krefter og sammenhengen mellom stoffers
oppbygning og fysikalsk-kjemiske egenskaper
forklare ulike konsentrasjonsmål, balansering av ligninger og støkiometriske vurderinger
beskrive ulike reaksjonstyper (redoksreaksjoner, fellingsreaksjoner, syre-basereaksjoner
og gassdannende reaksjoner)
forklare kjemisk likevekt i forbindelse med gasser, syre-base-reaksjoner og løselighet,
med stor vekt på pH og surhetsvurderinger
forklare termodynamiske prinsipper, og sammenhengen mellom termodynamikk,
elektrokjemi og kjemisk likevekt
forklare hovedprinsippene i reaksjonskinetikk

Arbeidskrav: I
laboratoriekurset inngår
laboratorierapporter som må
være godkjent for å få endelig
karakter i emnet.
Arbeidskrav: Det
gjennomføres øvinger i dette
emnet. Øvingene må være
godkjent for å få endelig
karakter i emnet.

Ferdigheter:




anvende tilegnede kunnskaper til å utføre grunnleggende kjemiske beregninger
framvise grunnleggende laboratorieteknikk og etterleve sikkerhetsregler som gjelder i
laboratoriet
vurdere og rapportere resultater fra laboratorieforsøk på standardisert form

Eksamen:
Skriftlig eksamen, 5t. A-F
100%

Generell kompetanse:


FARXX2
SAMFUNNS
FARMASI

anvende tilegnede kunnskaper til å gjøre egne vurderinger i forhold til stoffers oppbygning
og fysikalsk-kjemiske egenskaper, kjemiske beregninger, likevektsvurderinger og praktisk
arbeid i laboratoriet.

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskaper


gjøre rede for hvordan apotekvesenet i Norge fungerer i dag og vise innsikt i

Det vil bli benyttet
ulike arbeidsformer
og læringsaktiviteter
i emnet, slik som
forelesninger,

Arbeidskrav: Det
gjennomføres arbeidskrav i
løpet av emnet. Alle
arbeidskrav må være godkjent
for å få endelig karakter i
emnet.







apoteklovgivningen, med særlig vekt på etablering og drift av apotek
kjenne til fordeler og ulemper ved randomiserte, dobbeltblindede kontrollerte studier og ha
forståelse for hva placeboeffekt er
kjenne til relevant lovverk og lovgrunnlaget som regulerer utøvelse av tjenestene (f), med
spesielt fokus på klassifisering, markedsføringstillatelse, klinisk utprøving og salg av
legemidler, tradisjonelle plantebaserte legemidler, naturmidler og kosttilskudd
gjøre rede for kommunikasjon som profesjonsutøver (f)
vise innsikt i etiske teorier og begreper som er sentrale for helsefaglig praksis (f)
kjenne til begrepet egenomsorg, og prinsipper for egenomsorg for utvalgte reseptfrie
legemidler

individuelt arbeid,
gruppearbeid,
rollespill, casebasert
undervisning og
praktiske øvelser.

En uke apotekbesøk inngår i
emnet. Apotekbesøket må
være gjennomført for å få
endelig karakter i emnet. 0%
Eksamen:
Muntlig eksamen 30 min
bestått/ikke bestått. 100%

Generell kompetanse





vise innsikt i bruk av enkle søk og ulike søkemotorer for å komme fram til vitenskapelige
artikler og andre relevante kilder, samt vurdering av kildene
kjenne til organisering, forvaltningsnivå og beslutningsstrukturer i helse- og sosialsektoren
(f)
kjenne til hvordan legemiddeløkonomi og –politikk påvirker prioriteringer i helsevesenet
bruke kilder og referanseteknikk i forhold til akademisk skriving (f)

Ferdigheter


vise innsikt i og kunne reflektere over farmasøytenes og apotekenes rolle i helsevesenet,
med spesielt fokus på farmasøyten som helsepersonell

Læringsutbytte merket med (f),er felles læringsutbytter i helsefagavdelingen ved Nord universitet,
Trøndelag.

FARXX3
CELLEBIOL
OGI OG
FYSIOLOGI

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap:








kjenne til kroppens makromolekyler
beskrive humane cellers oppbygging og funksjon
gjøre rede for transportmekanismer over cellemembraner
beskrive cellers membranpotensial og utvikling av aksjonspotensialer
gjøre rede for prinsipper i nervestyrt og kjemisk kommunikasjon mellom celler
beskrive hvordan celler utfører og regulerer celledeling
beskrive hvordan celler er bundet sammen og organisert i ulike vevstyper

Undervisningen gis
som forelesninger,
nettleksjoner,
deltagelse i seminar
samt
kollokviearbeid.

Obligatorisk deltagelse: Det
gjennomføres et seminar som
må være godkjent for å få
endelig karakter i emnet.
Begrunnelse for obligatorisk
deltagelse: Deltagelsen gir en
kompetanse som studenten
ikke kan tilegne seg på
egenhånd.
Eksamen:
Skriftlig eksamen, 5t. A-F
100%




ha kunnskap om grunnleggende genetiske og molekylærbiologiske mekanismer
beskrive oppbygging og funksjon til sentrale organer og organsystemer, herunder
nervesystemet, det endokrine system, fordøyelsessystemet, sirkulasjonssystemet, nyrer
og urinveier, bevegelsesapparatet og respirasjonssystemet

Ferdigheter


beskrive regulering av sentrale fysiologiske prosesser som opprettholder homeostase

Generell kompetanse


FARXX4
FOLKEHEL
SE

formidle cellebiologiske og fysiologiske problemstillinger skriftlig og muntlig

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap
 vise innsikt i grunnleggende epidemiologiske og farmakoepidemiologiske begreper
 gjøre rede for ulike faktorer og samfunnsforhold som påvirker folkehelsen (f)
 gi en oversikt over de overordnede mål og prioriteringer i helse- og omsorgspolitikken (f)
 beskrive utvalgte reseptfrie legemidlers farmakologi
 beskrive utvalgte legemiddelbrukergruppers spesielle behov
 vise innsikt i riktig legemiddelbruk, etterlevelse og mulige årsaker til feilbruk av legemidler
 gjøre rede for helse- og sykdomsforståelse, og kjenne til ulike oppfatninger om legemidler
 beskrive basale, statistiske, epidemiologiske og farmakoepidemiologiske metoder for å vurdere
effekter av legemiddelbruk
Ferdigheter
 bruke kilder og referanseteknikk i forhold til akademisk skriving (f)
 kritisk vurdere vitenskapelige artikler basert på utvalgte epidemiologiske og
farmakoepidemiologiske studiedesign
Generell kompetanse
 ha kjennskap til vitenskapsteori og forskningsmetode (f)
 diskutere faglige problemstillinger med medstudenter

Forelesninger,
gruppearbeid og
litteraturseminar,
arbeidskrav.

Obligatorisk deltagelse: Det
gjennomføres gruppearbeid og
litteraturseminar der deltakelse
er et kriterium for å gå opp til
eksamen i emnet.
Begrunnelse for obligatorisk
deltagelse: Deltagelsen gir en
ferdighet som ikke kan
tilegnes på egen hånd.
Arbeidskrav: Det inngår
arbeidskrav som må være
godkjent for å få endelig
karakter i emnet.
Eksamen:
Skriftlig eksamen, 4t. A-F.
100%

FARXX5
ORGANISK
KJEMI

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskaper:





Forelesninger,
øvinger, selvstudium
og laboratoriekurs.

gjøre rede for viktige funksjonelle grupper i organisk kjemi generelt og i farmasøytiske
virkestoff
gjøre rede for sammenhengen mellom struktur til organiske molekyler og
kjemisk reaktivitet
gjøre rede for isomeri og stereokjemiske forhold
gjøre rede for sentrale reaksjonstyper og reaksjonsmekanismer i organisk kjemi

Arbeidskrav: I
laboratoriekurset inngår
laboratorierapporter som må
være godkjent for å få endelig
karakter i emnet.
Arbeidskrav: Det
gjennomføres øvinger i dette
emnet. Øvingene må være
godkjent for å få endelig
karakter i emnet

Ferdigheter:




Obligatorisk deltagelse: Det
gjennomføres et
laboratoriekurs i dette emnet.
Deltakelse på
laboratoriekurset er et
kriterium for å gå opp til
eksamen i emnet.

framvise grunnleggende laboratorieteknikk og etterleve sikkerhetsregler som gjelder i
laboratoriet
utføre kjemisk syntese av utvalgte farmasøytiske virkestoff under veiledning
identifisere utvalgte organiske forbindelser ut fra deres NMR-spektroskopiske data

Eksamen:
Skriftlig eksamen, 5t. A-F
100%

Generell kompetanse:


FARXX6
MIKROBIOL
OGI OG
IMMUNOLO
GI

anvende tilegnede kunnskaper til å gjøre egne vurderinger om reaktivitet og
reaksjonstyper hos organiske molekyler, og ha et reflektert forhold til praktisk arbeid i
laboratoriet.

Kunnskap:

beskrive struktur og egenskaper til ulike hovedgrupper av medisinsk viktige
mikroorganismer

beskrive mikrobiologisk klassifikasjon og navnsetting

ha kunnskap om virkning av sentrale antimikrobielle legemidler

ha kunnskap om forebygging og behandling av utvalgte infeksjoner samt
viktigheten av rasjonell bruk og forskrivning av antimikrobielle legemidler

forklare hvordan resistens mot antimikrobielle legemidler selekteres for, oppstår
og spres

beskrive organisering og hovedfunksjoner til det medfødte og det ervervede
immunsystemet

gjøre rede for hva som kjennetegner og forårsaker betennelse, samt celletyper og
signalmolekyler involvert i betennelsesreaksjoner

gjøre rede for MHC-molekylers rolle under antigenpresentasjon samt aktivering av

Undervisningen gis
som forelesninger,
nettleksjoner,
deltagelse på
seminarer og
laboratoriearbeid.

Obligatorisk deltagelse: Delt
gjennomføres et
laboratoriekurs der deltagelse
er et kriterium for å gå opp til
eksamen i emnet.
Begrunnelse for obligatorisk
deltagelse: Deltagelsen gir en
ferdighet som ikke kan
tilegnes på egen hånd.
Arbeidskrav: I
laboratoriekurset inngår
laboratorierapporter som må
være godkjent for å få endelig
karakter i emnet.
Arbeidskrav:
Seminaroppgaver med muntlig
fremlegg. Begrunnelse for

obligatorisk deltagelse:
Deltagelsen gir en
kompetanse som ikke kan
tilegnes på egen hånd.
Arbeidskravet må være
godkjent for å endelig karakter
i emnet.

lymfocytter

kjenne til utvalgte legemidler som påvirker immunsystemet

Ferdigheter:



Eksamen:
Skriftlig eksamen, 5t. A-F.
100%

isolere, rendyrke, identifisere og resistensbestemme bakterier
beherske grunnleggende metoder innenfor aseptisk arbeidsteknikk

Generell kompetanse:


FARXX7
BIOORGANISK
KJEMI

presentere og forklare mikrobiologiske problemstillinger både muntlig og skriftlig

Kunnskap






ha oversikt over oppbygging, egenskaper, struktur og aktivitet hos biomolekylene
karbohydrater, lipider, proteiner og nukleinsyrer.
ha oversikt over oppbygging, egenskaper og anvendelse av utvalgte farmasøytisk
relevante naturstoffer.
ha oversikt over og forstå basale kjemiske egenskaper som er viktige for legemidlers
biologiske egenskaper.
ha grundig forståelse for hvordan kjemisk energi overføres til biologiske prosesser.
ha kunnskap om enzymers oppbygging, funksjon og kinetikk.

Forelesninger og
selvstudium.

Arbeidskrav: Det vil bli
gjennomført arbeidskrav i
emnet. Alle arbeidskrav må
være godkjent for å få endelig
karakter i emnet
Eksamen:
Skriftlig eksamen, 5t. A-F
100%

Ferdigheter


FARXX8
LEGEMIDD
ELFRAMSTI
LLING

utføre enkle kinetiske beregninger.

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap:



gjøre rede for de lover og forskrifter som angår apotekproduksjon av legemidler
gjengi viktige egenskaper ved et utvalg legemiddel- og hjelpestoffer som benyttes i

Forelesninger
benyttes for
introduksjon og
oversikt innenfor et
tema eller
kunnskapsområde,
for å reise

Obligatorisk deltagelse: Det
gjennomføres et
laboratoriekurs hvor
arbeidsseddelgjennomgang er
inkludert. Deltagelse er et
kriterium for å gå opp til
eksamen i emnet.
Begrunnelse for obligatorisk






apotekproduksjon, samt merking og oppbevaring av disse
gjøre rede for fremstillingsmetoder for de vanligste legemiddelformene som benyttes ved
produksjonsapotek
identifisere preparasjonsformer - og kunne diskutere betydningen disse har for et preparat
definere aktuelle legemiddelformer og hjelpepreparater
gjøre rede for krav, påbud og anbefalinger for hjelpepreparater og legemiddelformer ved
fremstilling i apotek, eksempelvis relatert til pH, finhetsgrad, temperaturpåvirkning med
mere

Ferdighet:





benytte monografier ved fremstilling av legemidler, og følge gjeldende bestemmelser for
oppbevaring, krav /påbud og anbefalinger
anvende kunnskap (teoretisk og praktisk) til refleksjon over ulike fremstillingsprosedyrer
ved legemiddelframstilling., og derav være istand til å foreta konsekvensvurdering
(fordeler og ulemper) av ulike produksjonsvalg
praktisere og vurdere eget bruk av kontrollsystemene samt kravene til
produksjonshygiene, nøyaktighet og orden ved produksjon
benytte regler og retningslinjer for etikettering og merking - samt nomenklatur

Generell kompetanse:




benytte relevant oppslagsverk og faglitteratur
bruke kilder og referanseteknikk i forhold til akademisk skriving (f)
formidle farmasøytisk fagstoff på norsk, både skriftlig og muntlig, til legemiddelbrukere,
fagfeller og annet personell i helse- og omsorgssektoren

problemstillinger og
for å forklare
vanskelig tilgjengelig
stoff.
Teori og forståelse
av de teoretiske
prinsipper ved
legemidlenes
sammensetning og framstilling er med
på å danne grunnlag
for farmasøytisk
kunnskap. Det er
nødvendig at den
enkelte student
fordyper seg i teori
for å kunne utøve
forsvarlig praksis.
Besvarelse av
teoretiske spørsmål
er derfor en viktig
del av
arbeidskravene.
Studenten gis her
mulighet til å vise
frem kunnskap,
refleksjon,
nøyaktighet og
anvendelse av
relevant
oppslagsverk/
litteratur.
Veiledning skjer i
form av felles
arbeidsseddelgjenno
mgang samt
tilbakemelding på
arbeidskrav.
Lærere/veiledere gir
støtte og oppfølging
av studentens
læring og utvikling
på lab.
Laboratorieøvelser
Praktisk arbeid på
laboratoriet vil
synliggjøre de
teoretiske prinsipper
som ligger til grunn
for valg av

deltakelse: Deltakelsen gir en
ferdighet som ikke kan
tilegnes på egen hånd.
Arbeidskrav: I
laboratoriekurset
laboratorierapporter som må
være godkjent for å få endelig
karakter i emnet.
Eksamen:
Skriftlig eksamen, 5t. A-F
100%

administrasjonsmåte
r og produksjon av
enkelte
legemiddelformer.
Den enkelte student
skal utvikle
ferdigheter og
refleksjonsevne
gjennom utprøving
og egenerfaring. I
tillegg til praktiske
ferdigheter
vektlegges
kontrollsystem,
orden, nøyaktighet
og hygiene.

FARXX9
FARMAKOL
OGI 1

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap
• gjøre rede for sentrale farmakodynamiske begreper som blant annet ligand-substratbinding,
selektivitet, dose/respons kurve, potens og toleranse
• gjøre rede for sentrale farmakokinetiske prinsipper ved legemiddelbehandling – absorpsjon,
distribusjon, metabolisme og ekskresjon
• beskrive sentrale faktorer som forårsaker variabilitet innenfor farmakokinetikk og –dynamikk
• beskrive kjemiske mediatorer involvert i de vanligste fysiologiske og patofysiologiske prosesser
som påvirkes av legemiddelbehandling
• beskrive etiologi, patofysiologi og symptomatologi for utvalgte sykdommer
• gjøre rede for prinsippene vedrørende legemiddelterapi relatert til utvalgte sykdommer
• beskrive bruk av ikke-medikamentell behandling for utvalgte sykdommer
• forklare cellulære virkningsmekanismer, farmakologiske effekter, sannsynlige bivirkninger og
interaksjoner av utvalgte legemiddelgrupper
• forklare hvordan ulike legemiddelrelaterte problemer kan oppstå i forbindelse med
legemiddelbruk
• beskrive relevante klinisk kjemiske analyser for utvalgte sykdommer som gjennomgås i emnet
Ferdigheter
• identifisere legemiddelrelaterte problemer på grunnlag av farmakokinetiske og
farmakodynamiske opplysninger
• vurdere hvordan individuell variasjon påvirker effekt, dosering, bivirkninger og interaksjoner
av legemiddelbehandling
• utføre grunnleggende farmakokinetiske beregninger
Generell kompetanse
• arbeide både individuelt og i gruppe med en problembasert tilnærming til fagstoffet

Selvstudier og
egenaktivitet,
forelesninger,
kollokvier,
nettleksjoner og
obligatorisk
gruppearbeid/semin
ar med kjemiske
mediatorer og
farmakologiske
kasus
(problemorientert
arbeid). Muntlig
presentasjon/medst
udentrespons i
tilknytning til
gruppearbeid/semin
ar. Skriftlig
innlevering kan bli
aktuelt for utvalgt
gruppearbeid.

Arbeidskrav: Det
gjennomføres en test i emnet.
Denne testen må være
godkjent for å få endelig
karakter i emnet.
Obligatorisk deltagelse: Det
skal arbeides med
pasientkasus som krever
obligatorisk deltagelse.
Deltakelse i arbeidet med
pasientkasus er et kriterium for
å gå opp til eksamen i emnet.
Begrunnelse for obligatorisk
deltagelse: Deltagelsen gir
grunnlag for læringsutbytter i
ferdigheter og generell
kompetanse som ikke kan
tilegnes på egen hånd.
Eksamen:
Digital eksamen, 3t. A-F.
100%

• formidle fagstoff muntlig til medstudenter

FARX10
LEGEMIDD
ELKJEMI

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap






gjøre rede for hvordan legemidler påvirker ulike målstrukturer som bl.a. reseptorer,
enzymer, ionekanaler og transportproteiner
gjøre rede for hvordan legemidler metaboliseres
gjøre rede for legemidlers struktur/aktivitetsforhold, herunder hvilke strukturelle trekk og
funksjonelle grupper som har betydning for den biologiske aktiviteten
gjøre rede for de ulike prosessene i utvikling av legemidler
identifisere virkestoffenes fysikalsk-kjemiske egenskaper ut ifra deres struktur

Arbeidsformer og
læringsaktiviteter i
emnet
legemiddelkjemi er
mangfoldig, og
består av
forelesninger,
nettleksjoner og
seminarer. I tillegg
krever emnet
egenarbeid av
studentene.

Ferdigheter


Arbeidskrav: I
prosjektoppgaven inngår
utarbeidelse av et skriftlig
dokument, samt muntlig
presentasjon av resultatene.
Godkjent arbeidskrav er
forutsetning for å få endelig
karakter i emnet.

anvende kjemiske prinsipper og deres betydning for virkning og stabilitet på utvalgte
virkestoffer

Generell kompetanse


FARX11
FARMAKOL
OGI 2

Eksamen:
Skriftlig eksamen, 4t. A-F.
100%

planlegge og gjennomføre et på forhånd gitt prosjekt, og formidle prosjektresultater
skriftlig og muntlig på en god måte

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap
• beskrive etiologi, patofysiologi og symptomatologi for utvalgte sykdommer
• gjøre rede for prinsippene vedrørende legemiddelterapi relatert til utvalgte sykdommer
• beskrive bruk av ikke-medikamentell behandling for utvalgte sykdommer
• forklare cellulære virkningsmekanismer, farmakologiske effekter, sannsynlige bivirkninger og
interaksjoner av utvalgte legemiddelgrupper
• forklare hvordan ulike legemiddelrelaterte problemer kan oppstå i forbindelse med

Obligatorisk deltagelse: Det
gjennomføres en
prosjektoppgave der
studentene skal jobbe i
grupper med ett gitt tema.
Deltagelse på
prosjektoppgaven er et
kriterium for å gå opp til
eksamen i emnet.
Begrunnelse for obligatorisk
deltagelse: Deltagelsen gir en
kompetanse som ikke kan
tilegnes på egen hånd.t vil bli
gjennomført arbeidskrav i
emnet. Alle arbeidskrav må
være godkjent for å kunne gå
opp til eksamen i emnet

Selvstudier og
egenaktivitet,
forelesninger,
kollokvier,
nettleksjoner og
obligatorisk
gruppearbeid/semin
ar med
farmakologiske
kasus

Obligatorisk deltagelse: Det
skal arbeides med
pasientkasus som krever
obligatorisk deltagelse.
Deltakelse i arbeidet med
pasientkasus er et kriterium for
å gå opp til eksamen i emnet.
Begrunnelse for obligatorisk
deltagelse: Deltagelsen gir
grunnlag for læringsutbytter i

legemiddelbruk
• beskrive relevante klinisk kjemiske analyser for utvalgte sykdommer som gjennomgås i emnet
• gjør rede for veterinærmedisinsk farmakologi for utvalgte dyr
Ferdigheter
• identifisere legemiddelrelaterte problemer på grunnlag av farmakokinetiske og
farmakodynamiske opplysninger
• vurdere hvordan individuell variasjon påvirker effekt, dosering, bivirkninger og interaksjoner av
legemiddelbehandling
• utføre farmakokinetiske beregninger og relatere det til legemiddelbehandling

(problemorientert
arbeid). Muntlig
presentasjon/medst
udentrespons i
tilknytning til
gruppearbeid/semin
ar. Skriftlig
innlevering kan bli
aktuelt for utvalgt
gruppearbeid.

ferdigheter og generell
kompetanse som ikke kan
tilegnes på egen hånd
Eksamen:
Skriftlig eksamen, 6t. A-F
100%

Generell kompetanse
• arbeide både individuelt og i gruppe med en problembasert tilnærming til fagstoffet
• formidle fagstoff muntlig til medstudenter

FARX12
LEGEMIDD
ELANALYS
E

Etter å ha fullført emne kan studenten:
Kunnskap



ha grundig kunnskap om sentrale kontrollmetoder for kjemisk kontroll av farmasøytiske
råvarer.
ha oversikt over nasjonale og internasjonale regelverk relevante for farmasøytiske råvarer.

Ferdigheter


kunne utføre kjemisk kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer.

Kompetanse



Kunne kvalitetssikre analyser og utføre nøyaktige og presise kjemiske analyser
av farmasøytiske råvarer.
Kunne anvende utvalgte kjemiske analyseverktøy.

Forelesninger,
selvstudium og
laboratoriekurs.

obligatorisk deltagelse: Det
gjennomføres et
laboratoriekurs i dette emnet.
Deltakelse på
laboratoriekurset er et
kriterium for å gå opp til
eksamen i emnet. med
tilhørende laboratorierapporter
må være godkjent for å få gå
opp til eksamen.
Arbeidskrav: I
laboratoriekurset inngår
laboratorierapporter som må
være godkjent for å få endelig
karakter i emnet.
Arbeidskrav: Det
gjennomføres øvinger i dette
emnet. Øvingene må være
godkjent for å få endelig
karakter i emnet.
Eksamen:
Skriftlig eksamen, 5t. A-F 100
%

FARX13
FARMAKOT
ERAPI

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap





kjenne til hva klinisk farmasi er og hvilke hovedoppgaver en klinisk farmasøyt har,
herunder legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang og legemiddelsamtale
være i stand til å prioritere legemiddelrelaterte problemer og ta disse opp i tverrfaglig team
forklare hvorfor man bruker klinisk kjemiske analyser og hvordan resultatene som
fremkommer anvendes i praksis
ha inngående kunnskap om terapi for utvalgte sykdommer

Ferdighet




Selvstudier og
egenaktivitet,
forelesninger,
nettleksjoner og
obligatorisk
gruppearbeid/semin
ar med
farmakologiske
kasus
(problemorientert
arbeid). Muntlig
presentasjon/medst
udentrespons i
tilknytning til
gruppearbeid/semin
ar.

anvende relevante nettressurser, litteratur og andre verktøy som er tilgjengelig i arbeidet
som klinisk farmasøyt inkludert sentrale nasjonale kliniske retningslinjer for utvalgte
sykdommer
identifisere og løse opp i legemiddelrelaterte problemer på individnivå på grunnlag av
farmakokinetiske og farmakodynamiske opplysninger
vurdere valg av farmakologisk behandling hos utvalgte pasientgrupper

Obligatorisk deltagelse: Det
skal arbeides med
pasientkasus som krever
obligatorisk deltagelse.
Deltakelse i arbeidet med
pasientkasus er et kriterium for
å gå opp til eksamen i emnet.
Begrunnelse for obligatorisk
deltagelse: Deltagelsen gir
grunnlag for læringsutbytter i
ferdigheter og generell
kompetanse som ikke kan
tilegnes på egen hånd
Eksamen:
Muntlig presentasjon av
forberedt pasientkasus, 30min.
A-F 100%

Generell kompetanse




FARX14
LEGEMIDD
ELTEKNOL
OGI

arbeide både individuelt og i gruppe med en problembasert tilnærming til fagstoffet
formidle fagstoff til medstudenter, tverrprofesjonelle samarbeidspartnere og
legemiddelbrukere
bidra i faglige diskusjoner knyttet til legemiddelrelaterte problemstillinger på individnivå

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap






gjøre rede for prosesser i produksjon/framstilling av relevante legemiddelformer
gjøre rede for betydning av farmasøytisk-tekniske prosedyrer i produksjon av legemidler
gjøre rede for oppbygging og funksjon av kroppens absorpsjonssteder for legemidler
gjøre rede for sterile legemidler, deres produksjon, kvalitetstester og steriliseringsmåter
forklare legemidlers fysikalske og kjemiske egenskaper med hensyn til deres betydning for
biotilgjengelighet

Arbeidsformer og
læringsaktiviteter i
emnet
legemiddelteknologi
er mangfoldig, og
består av
forelesninger,
nettleksjoner,
seminarer og
laboratoriearbeid. I
tillegg krever emnet
stor egenarbeid av

Obligatorisk deltagelse: Det
gjennomføres et
laboratoriekurs i
legemiddelteknologi i dette
emnet. Deltakelse på
laboratoriekurset er et
kriterium for å gå opp til
eksamen i emnet.
Begrunnelse for obligatorisk
deltagelse: Deltagelsen gir en
ferdighet som ikke kan
tilegnes på egen hånd.



identifisere hjelpestoffenes funksjoner i farmasøytiske preparater

studentene.

Ferdigheter



beherske grunnleggende ferdigheter innen aseptisk arbeidsteknikk og
steriliseringsprosedyrer
diskutere formuleringsprinsipper for preparater basert på informasjon fra Felleskatalogen
og eventuelt andre farmasøytiske oppslagsverk

Generell kompetanse


presentere og formidle observasjoner fra praktiske øvelser, og forklare
observasjonene ved hjelp av relevant teori

Arbeidskrav: I
laboratoriekurset i
legemiddelteknologi inngår
laboratorierapporter som må
være godkjent for å få endelig
karakter i emnet.
Obligatorisk deltagelse: Det
gjennomføres et
laboratoriekurs i sterile
legemidler i dette emnet.
Deltakelse på
laboratoriekurset er et
kriterium for å gå opp til
eksamen i emnet.
Begrunnelse for obligatorisk
deltagelse: Deltagelsen gir en
ferdighet som ikke kan
tilegnes på egen hånd.
Arbeidskrav: I
laboratoriekurset i sterile
legemidler inngår
laboratorierapporter som må
være godkjent for å få endelig
karakter i emnet.

FARX15
BACHELOR

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap:




ha kjennskap til vitenskapsteori og forskningsmetode (f)
vise forståelse for ulike forskningsmetoder
gjøre rede for forskningsetiske hensyn

Ferdigheter:




benytte ulike søkemotorer og databaser for å finne fram vitenskapelige og andre relevante
kilder
vise saklig kildekritikk
bruker kilder og referanseteknikk i forhold til akademisk skriving (f)

Bachelorseminar
med tilhørende
forelesninger og
gruppearbeid.
Selvstendig arbeid
og veiledning.

Eksamen:
Skriftlig skoleeksamen, 5t. AF. 100%
Arbeidskrav: Det vil bli
gjennomført arbeidskrav som
et innledende arbeid til selve
bacheloroppgaven.
Obligatorisk deltagelse:
Studenten har mulighet til å
delta på 5 veiledninger og må
ha deltatt på minimum tre
veiledninger (muntlig eller
skriftlig) for å få levere
bacheloroppgaven.
Begrunnelse for deltakelse:
Veileders oppgave er å gi
veiledning på bl.a.
problemstillingen, litteratur,
metode og instrument for
innsamling av data. Studenten
skal søke veileders råd om
framgangsmåter for innhenting
av data. Veileder må
godkjenne metoder for
innhenting av empiriske data
før disse anvendes. Hensikten



er å hindre injurierende eller
uetiske forhold.

vise evne til å fordype seg i et farmasifaglig relevant tema

Eksamen:
Bacheloroppgave, med
muntlig justering Det kan etter
søknad gis tillatelse til å levere
bacheloroppgaven som
gruppebesvarelse, men
muntlig høring er individuell for
alle. A-F, 100%

Generell kompetanse:








FARX16
FARMASØY
TISK
PRAKSIS

diskutere problemstillinger i forhold til farmasifaglig praksis
planlegge og gjennomføre et større teoretisk skriftlig arbeid
vise evne til kritisk vurdering av innsamlede data
vise evne til selvstendig tenkning og problemløsning på et vitenskapelig grunnlag (f)
vise innsikt i grunnleggende vitenskapsteori, forskningsetikk, vitenskapelig metode og
akademisk skriving (f)
behandle fagstoff på en saklig, kritisk og analytisk måte med drøfting av standpunkter og
påstander, både skriftlig og muntlig
formidle fagkunnskap skriftlig- og muntlig til samhandlingspartnere som pasienter/
brukere, kollegaer og andre yrkesgrupper (f)

Etter å ha fullført emnet kan studenten
Kunnskap:




gjøre rede for forholdet mellom etikk og moral, samt drøfte etiske problemstillinger fra
farmasøytisk praksis, og ha kunnskap om kommunikasjon som profesjonsutøver (f) og vite
hvorfor det er viktig
kjenne til til velferdsteknologi (f)
gjøre rede for oppslagsverk og tekniske hjelpemidler som er aktuelle for vurdering og
håndtering av aktuelle problemstillinger i apotek

Ferdigheter:





arbeide selvstendig som farmasøyt i et norsk apotek, foreta selvstendige vurderinger og
ekspedere legemidler etter resept og rekvisisjon
vise respekt og forståelse for alle brukere av apotektjenesten og veilede på en måte som
ivaretar selvstendighet og integritet hos kunden/pasienten
anvende kunnskap tilegnet gjennom ulike emner i studiet, i møte med vanlige
farmasifaglige arbeidsoppgaver og gjennomføre veiledning og faglig rådgivning som bidrar
til riktigere legemiddelbruk
anvende kommunikasjonsferdigheter i møte med samhandlingspartnere som
pasienter/brukere, pårørende og kollegaer (f)

Det benyttes ulike
arbeidsformer og
læringsaktivitet i
emnet, slik som
forelesninger,
individuelle arbeider,
gruppearbeid,
rollespill, praktiske
øvelser og
casebasert
undervisning.

Det gjennomføres arbeidskrav
i dette emnet. Arbeidskravene
må være godkjent for å få
endelig karakter i emnet.
Praksisperioden må være
vurdert til bestått for å avlegge
praktisk/muntlig eksamen i
emnet. 16 uker, bestått/ikke
bestått, 50%
Eksamen:
Det avholdes en OSCE
(objective structured clinical
examination)/stasjonseksamen etter gjennomført
emne og praksisperiode.
60 min, 50%






vise innsikt i hvilke behov ulike legemiddelbrukere kan ha, og hvordan deres
selvstendighet og integritet kan ivaretas
anvende aktuelle lovbestemmelser i yrkesutøvelsen (f)
reflektere over aktuelle etiske problemstillinger (i helse- og sosialfaglig praksis) (f)
bruke basale statistiske, epidemiologiske og farmakoepidemiologiske metoder for å utføre
kritisk kildevurdering

Generell kompetanse:




reflektere over, og være kritisk til eget arbeid, egen profesjon og farmasøytens rolle i
samfunnet
identifisere, drøfte og håndtere dagsaktuelle spørsmål og problemstillinger som er
relevante for farmasøyter, for eksempel politiske styringssignaler, nye legemidler, endret
regelverk og nye arbeidsoppgaver, og se farmasøytens rolle i forhold til dette
samarbeide med og formidle fagstoff til medstudenter i forbindelse med problembasert
læring og kvalitetssikre kunnskap og informasjon ved å benytte aktuelle oppslagsverk,
kollegaer, annet helsepersonell, andre samarbeidspartnere, samt andre kilder

Søknad om reakkreditering Bachelor i Farmasi
-

Svarbrev etter 1. behandling i sentralt utdanningsutvalg

Bakgrunn for søknad
Mail fra Grete Lysfjord, prorektor utdanning, 22.12.16
Utdanningsutvalget behandlet som kjent på sitt møte 14. desember 2016
reakkrediteringssøknad for Bachelor i farmasi. Nedenfor er utvalgets vedtak, som jeg ber dere
følge opp. Dialogen om oppfølging av vedtaket må dere ta direkte med studiesjef Jan Atle
Toska. Fakultetets skriftlige tilbakemelding på oppfølging av vedtaket oversendes studiesjefen
senest innen nevnte frister.

Utdanningsutvalgets sak 75/2016 – enstemmig vedtak:

Svarbrev
Vi er bedt om å innfri 6 punkter for å bli reakkreditert. Under følger en beskrivelse på hvert
punkt. Flere av punktene består av ulike deler, vi har valgt å besvare de ulike delene under
hvert punkt hver for seg.
Svarbrevet er utarbeidet av Unn Siri Olsen, Faggruppeleder ved Farmasiutdanningen.

Punkt 2
Det må redegjøres for behov for å opprette nye avtaler eller retningslinjer som følge av
innføring av 3+2 modellen.

Farmasiutdanningene i Norge har en nasjonal praksisgruppe med representanter fra alle
institusjonene som utdanner farmasøyter. I denne gruppen sitter også apotekforeningen da
det er de som håndterer praksispoolen som våre studenter har praksis gjennom. Neste møte i
denne gruppen er i april/mai 2017. Vår representant i gruppen, Marianne K. Nilsen er bedt
om å ta opp behovet for å skriftliggjøre avtalen vi har med praksispoolen i dette møtet.
Apotekforeningen har hatt den nasjonale praksispoolen siden 2005, og de har siden da
håndtert alle praksisstudentene i farmasi fra Nord (tidl HiNT), UiT, UiO, UiB og HiOA. NTNU
har til nå ikke vært med i praksispoolen da studentene som kommer fra HiOA og Nord har
hatt tilstrekkelig praksis i bachelorgraden for å søke autorisasjon som provisorfarmasøyt. Før
innføring av 3+2 har de ulike studiestedene har ulik organisering av praksis. Ved Nord og HiOA
har det vært 6 måneder praksis i løpet av bachelorgraden. HiOA har hatt en praksisperiode,
mens vi på nord har delt opp praksisperioden i to. Ved UiO, UiT og UiB har de hatt en 6-mnd
sammenhengende praksis i løpet av 5 år (normalt på 4 studieår). Ved innføring av 3+2 vil det
fortsatt være totalt 6 måneder praksis studentene skal igjennom, men de 6 månedene vil
fordeles på 4 måneder i bachelor og 2 måneder i master. Totalt sett vil mengden praksis som
praksispoolen må håndtere fra de ulike studiestedene ikke øke (det vil gå ned for HiOA og
Nord). Vi har fått en bekreftelse fra praksispoolen på at Nord universitet er medlemmer der.
På bakgrunn av at praksispoolen har fungert godt i 12 år og endringen til 3+2 ikke vil medføre
mer arbeid til praksispoolen ser vi ingen grunn til å presse igjennom en skriftlig avtale på dette
tidspunktet. På den andre siden er det ryddig å ha en skriftlig avtale og vi vil derfor ta opp
dette i den nasjonale praksisgruppen og apotekforeningen.

Videre må det framkomme av studieplanen hvordan studentene følges opp i praksis.

En beskrivelse av hvordan studentene følges opp i praksis er nå satt inn i studieplanen.

Punkt 3.
Fagmiljøet må redegjøre nærmere for hvordan læringsutbyttene på emnenivå gir grunnlag for at
studentene oppnår læringsutbyttet på overordnet nivå.

Ny studieplan innen farmasi inneholder 26 læringsutbytter på overordnet nivå. Disse
læringsutbyttene er nasjonalt vedtatt og kan ikke endres med mindre endringene vedtas i
profesjonsrådet. Det har vært flere læringsutbytter der man har vært usikker på hva innholdet
skal være, altså hva man skal dekke på faggruppe-/emnenivå. For å sikre at vi tolket
læringsutbyttene likt i Norge har vi hatt nasjonale faggrupper som har samarbeidet om hva
man skal dekke i emnene på hvert enkelt studiested for å oppnå de overordnede
læringsutbyttene. Læringsutbyttene på overordnet nivå er relativt vide og man må derfor
spesifisere innholdet i læringsutbyttene på emnenivå. Vi har valgt å dele opp studiet i 16
emner. Disse 16 emnene har totalt 171 læringsutbytter. Det er laget en tabell for å vise
hvordan læringsutbyttene på overordnet nivå dekkes opp av de ulike emnene. Etter første
innlevering av reakkrediteringssøknad 1. desember 2016 fikk vi følgende tilbakemelding:

«I tabelloversikten over sammenhengen mellom LUB på emnenivå og LUB på programnivå er
det 9 emner som ikke har LUB under generell kompetanse som er i samsvar med LUB på
overordnet nivå. 3 emner har ikke LUB under ferdigheter som henger sammen med LUB på
overordnet nivå. Fagmiljøet må på bakgrunn av dette begrunne hvordan
læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå gir grunnlag for at studentene oppnår
læringsutbyttet på overordnet nivå»

I «Veileder og mal for læringsutbyttebeskrivelser ved Nord universitet» står det følgende:
En beskrivelse av læringsutbytte på emnenivå, trenger ikke gjenta de generelle
læringsutbyttebeskrivelsene som er gjort på programnivå. Men læringsutbyttebeskrivelser på
emnenivå må være relatert til overordnet læringsutbytte for studieprogrammet og omvendt.

Følgende punkter er viktige i arbeidet med læringsutbyttebeskrivelser:
 Til sammen skal alle emner på et gradsstudium dekke inn forventet læringsutbytte på
det aktuelle studieprogrammet.
 Det må være en tydelig sammenheng mellom nivåene, slik at en ikke beskriver
forventet læringsutbytte på programnivå som ikke dekkes inn av de emnene som
inngår i programmet. Og beskrivelser på emnenivå må henge sammen med
beskrivelsen på programnivå
Vi mener vi har innfridd kravet om at det læringsutbytter på emnenivå skal være relatert til
overordnet læringsutbytte og motsatt, men tabellen det vises til illustrerer ikke dette på en
god nok måte. Tabellen er laget for å vise at vi dekker opp alle overordnede læringsutbyttene
men det er dessverre ikke alltid sammenheng mellom hvilken kategori læringsutbyttene faller
under.

Årsakene til at ikke det er direkte kobling mot alle tre kategoriene kunnskap, ferdighet og
generell kompetanse på overordnet nivå og på emnenivå er likt for alle emner det er påpekt i.

1. Vi har en begrensning i antall læringsutbytter vi kan ha på overordnet nivå, hvis alle
emner skulle hatt læringsutbytter som hadde vært direkte koblet på både kunnskap,
ferdighet og generell kompetanse hadde det blitt for mange læringsutbytter på
overordnet nivå. Alle læringsutbyttene vi har er koblet opp mot overordnet nivå, men
ikke nødvendigvis innen samme kategori (kunnskap, ferdighet eller generell
kompetanse). Vi har fokusert på at det viktigste er at alle læringsutbytter på
overordnet nivå skal være dekket horisontalt i vedlagte tabell «Tabell LUB overordnet
nivå mot LUB på emner». Det vil si at det viktigste er at alle de 26 læringsutbyttene på
overordnet nivå totalt vil være dekket av en eller flere av våre 16 emner. Dette er også
i samsvar med «Veileder og mal for læringsutbyttebeskrivelser ved Nord universitet»
som sier at emnene til sammen skal dekke opp de overordnede læringsutbyttene. På
emnenivå har vi vært opptatt av at alle emner skal være koblet til de overordnede
læringsutbyttene, men ikke vertikalt, det vil si vi har ikke prøvd å konstruere
læringsutbytter under ferdigheter mot overordnet nivå hvis det ikke er logisk. Farmasi
inneholder mange ulike retninger og det er for eksempel ikke logisk å sette opp et
læringsutbytte på ferdigheter under generell kjemi som for eksempel «Kandidaten kan

samle legemiddelinformasjon og foreslå løsninger på teoretiske og praktiske
farmasifaglige utfordringer basert på kritisk vurdering og logisk argumentasjon» da
dette ikke er et tema på generell kjemi. Det er heller ingen av de andre ferdighetslæringsutbyttene på overordnet nivå som er direkte koblet til generell kjemi og
ferdighetsutbyttene på kjemi er derfor ikke koblet opp mot de overordnede
ferdighets-læringsutbyttene på overordnet nivå.
2. For å oppnå kunnskaps-læringsutbytter på overordnet nivå er det ofte en fordel for
studentene å ha varierte læringsaktiviteter. For å kunne ha kunnskap om noe, har vi
ofte praktisert at studentene også får øve seg på noe praktisk som er koblet til det
man skal ha kunnskap om. Vi har for eksempler laboratoriearbeid i mange av emnene.
Selv om det ikke er ferdighetslæringsutbytter på overordnet nivå som er direkte
sammenlignbare med den ferdigheten man skal lære på laboratoriet, er ferdigheten
helt klart koblet til kunnskap man skal ha etter å ha fullført studiet og vi anser derfor
at det er sammenheng mellom læringsutbytter på emner og på overordnet nivå.
3. Vi er pålagt av Nord å dele inn læringsutbytter på emnenivå i kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse på alle emner. Dette er ikke er krav Nokut har satt og det er
derfor ikke tatt med i betraktningen når studieplanen ble laget. Vi måtte konstruere
læringsutbytter på ferdigheter og kompetanse i enkelte emner etter de var ferdigstilte
for å møte kravet fra Nord. Dette oppleves som uheldig da både arbeids- og
undervisningsformer samt vurderingsformer var nøye utvalgt opp mot
læringsutbyttebeskrivelsene i emnet. Vi har nå delt opp i alle kategoriene på alle
mener foruten ett der vi mener at det per nå ikke er mulig å konstruere et
læringsutbytte (fordi det da ikke blir en sammenheng mellom læringsutbytter,
arbeidsformer, undervisningsformer og vurderingsformer). Der vi har konstruert nye
læringsutbytter etter planen var ferdig har vi sjekket at vi faktisk dekker opp disse med
våre arbeidsformer, undervisningsformer og eller vurderingsformer.

Sammendrag: at det ikke er en sammenheng på de ulike kategoriene skyldes flere årsaker.
Men alle læringsutbyttene på emnenivå kan kobles til et læringsutbytte på overordnet nivå.
Arbeidsformene/vurderingsformene samt at det ikke er spesifikke læringsutbytter på alt

innen alle kategorier gjør at de faller i andre kategorier på emnenivå enn de var på
overordnet nivå.

Vi har valgt ut to emner der vi forklarer hvordan læringsutbyttebeskrivelsen på emnenivå
henger sammen med læringsutbyttebeskrivelsen på overordnet nivå.

Generell kjemi
Her har vi illustrert at vi i emnet generell kjemi har ikke har noen læringsutbytter på
overordnet nivå under kategorien ferdighet. Vi har altså ikke krysset av for at dette emnet er
med på å dekke opp noe ferdighets-LUB på overordnet nivå selv om vi har
ferdighetslæringsutbytter på emnenivå. Dette skyldes at ingen av ferdighetsutbyttene som
står på overordnet nivå er relevante for emnet generell kjemi. Ferdighetsutbyttene i generell
kjemi er en del av kunnskaps- og eller generell kompetanse på overordnet nivå. Alle
læringsutbyttene kan relateres til læringsutbytter på overordnet nivå, men de er ikke direkte
overførbare i de tre kategoriene kunnskap, ferdighet og generell kompetanse. Alle
læringsutbyttene i generell kjemi er en del av LUB 1, 3 og 23 på overordnet nivå (kunnskapsLUB og generell kompetanse-LUB). Vi mener dermed at det er en god sammenheng mellom
læringsutbytter på emnenivå og læringsutbytter på overordnet nivå, de er bare ikke i samme
kategori.

Cellebiologi og fysiologi
I tabellen som viser hvilke emner som dekker hvilke læringsutbytter på overordnet nivå kan
man lese at cellebiologi og fysiologi kun dekker et læringsutbytte på overordnet nivå
(læringsutbytte 2). Dette emnet har allikevel læringsutbytte under ferdighet og generell
kompetanse. Under ferdighet er det følgende læringsutbytte: «Etter å ha fullført emnet kan
studenten beskrive regulering av sentrale fysiologiske prosesser som opprettholder
homeostase». Under generell kompetanse er det følgende læringsutbytte: «Etter å ha fullført
emner kan studenten formidle cellebiologiske og fysiologiske problemstillinger skriftlig og
muntlig». Begge disse læringsutbyttene er koblet opp mot læringsutbytte nummer 2 på
overordnet nivå: «Kandidaten har bred kunnskap om kroppens oppbygning, funksjon og
sykdomsutvikling». Det er en tydelig sammenheng mellom læringsutbytte på emnenivå og på

overordnet nivå, men ikke innen samme kategori. Det at vi har satt opp ferdigheter og
generell kompetanse på emnenivå handler om arbeids- og vurderingsform, og det at vi er
pålagt å gjøre det. I emnet har studentene en vurderingsordning: obligatorisk deltagelse der
studentene blant annet blir testet i det å formidle cellebiologiske og fysiologiske
problemstillinger skriftlig og muntlig. Begge læringsutbyttene som er formulert på emnenivå
under ferdighet og generell kompetanse er en del av det overordnet læringsutbytte nr 2.

Punkt 4
Arbeids- og undervisningsformer, samt vurderingsformer må inngå i emnebeskrivelsene.

Vi har nå satt inn arbeids- og vurderingsformer på alle emner. Vi har fulgt de nye
vurderingsordningene for Nord universitet, men vi har hatt en del utfordringer med at
vurderingsformene som er godkjent ikke samsvarer med vurderingsformer som er valgbare i
Emweb. Vi har derfor vært nødt til å improvisere i emweb. Vi mener allikevel at det nå
kommer tydelig fram av emnebeskrivelsene hva studentene kan forvente i de ulike emnene.

Det må begrunnes hvorfor disse samsvarer med læringsutbyttet for studiet.

Begrunnelse for valg av arbeids- og vurderingsformer:

I og med at vi har 16 emner har vi ikke valgt å beskrive sammenhengen på hvert enkelt emne.
Vi beskriver heller litt generelt om hvordan vi har tenkt og presenterer et eksempel for å
illustrere sammenhengen.

Vi har følgende arbeids- og undervisningsformer i studiet: Forelesninger, selvstudium/eget
arbeid/individuelt arbeid, kollokvier, laboratoriekurs/laboratorieøvelser, laboratorierapporter,
gruppearbeid, rollespill, praktiske øvelser, casebasert undervisning, nettleksjoner, seminar,
litteraturseminar, arbeidskrav, øvinger, litteraturstudier, arbeid med teorioppgaver,
veiledning, problemorientert arbeid, arbeid med pasientkasus, muntlig presentasjon,
medstudentrespons og skriftlige innleveringer.

Vi har ganske mange ulike arbeids- og undervisningsformer i studiet. Emneansvarlige har valgt
de arbeids- og undervisningsformene som de mener er best for å oppnå læringsutbyttene for
sitt fag samtidig som man ønsker å ha varierte arbeids- og undervisningsformer for
studentene slik at de får prøvd seg på ulike arbeidsmåter. De undervisningsformene som
brukes mest er forelesninger, laboratoriekurs og selvstudier. Forelesningene kan både være
tradisjonell klasseromsundervisning, nettundervisning og flipped classroom. Vi ser det som en
stor fordel for studentene at det er varierte arbeids- og undervisningsformer i studiet.

Når det gjelder vurderingsformer har vi brukt følgende:


Obligatorisk deltagelse: her inngår laboratoriearbeid, seminar, gruppearbeid,
litteraturseminar, arbeid med pasientkasus, prosjektoppgave,



Arbeidskrav: her inngår laboratorierapporter, tester, øvinger, seminaroppgaver med
muntlig framlegg, arbeidskrav (innleveringer), utarbeidelse av skriftlig dokument og
muntlig presentasjon i tilknytning til prosjektoppgave



Skriftlig skoleeksamen



Muntlig (eksamen)



Praksis



Oppgave med muntlig justering



Praktisk eksamen (i dette tilfellet en OSCE eksamen, også kalt stasjonseksamen)

Vurderings- og eksamensformer er også tilpasset læringsutbyttebeskrivelsene i hvert enkelt
emne (som igjen er koblet til læringsutbyttene på overordnet nivå). Obligatorisk deltagelse er
viktig for å sikre at studentene har den kompetansen de skal ha etter endt studie. Arbeidskrav
er et viktig verktøy for at studentene skal jobbe med fagstoff og totalt jobbe mot
læringsutbyttene på kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse på overordnet nivå.
Skriftlig skoleeksamen (både med penn og digital) er en vanlig vurderingsform men den gir
gode muligheter til å teste studentenes kompetanse. Muntlig eksamen er valgt der det å
kunne presentere noe muntlig er en viktig del at emnet for å oppnå læringsutbytter på
overordnet nivå som krever at man kan presentere noe. Praksis er en viktig del av et
profesjonsstudie. I denne studieplanen er det i praksisen at all den kunnskapen, de
ferdighetene og den generelle kompetansen studentene har fått gjennom studiet skal sys

sammen til en «reseptarfarmasøyt». Etter praksisen har studentene en praktisk
stasjonseksamen der man både tester praktiske og teoretiske ferdigheter. Oppgave med
muntlig justering (bacheloroppgaven) er en viktig del av en bachelorgrad og en viktig del for å
oppnå blant annet læringsutbytte nr 17 på overordnet nivå.

Eksempel på sammenheng mellom arbeids- og vurderingsformer og læringsutbytter på
emnenivå.
Emne: Folkehelse

Dette emnet har følgende læringsutbytter:
Læringsutbyttene er nummerert for å kunne lage en tabell lengre ned
Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap
1. vise innsikt i grunnleggende epidemiologiske og farmakoepidemiologiske begreper
2. gjøre rede for ulike faktorer og samfunnsforhold som påvirker folkehelsen (f)
3. gi en oversikt over de overordnede mål og prioriteringer i helse- og omsorgspolitikken
(f)
4. beskrive utvalgte reseptfrie legemidlers farmakologi
5. beskrive utvalgte legemiddelbrukergruppers spesielle behov
6. vise innsikt i riktig legemiddelbruk, etterlevelse og mulige årsaker til feilbruk av
legemidler
7. gjøre rede for helse- og sykdomsforståelse, og kjenne til ulike oppfatninger om
legemidler
8. beskrive basale, statistiske, epidemiologiske og farmakoepidemiologiske metoder for å
vurdere effekter av legemiddelbruk
Ferdigheter
9. bruke kilder og referanseteknikk i forhold til akademisk skriving (f)
10. kritisk vurdere vitenskapelige artikler basert på utvalgte epidemiologiske og
farmakoepidemiologiske studiedesign
Generell kompetanse

11. ha kjennskap til vitenskapsteori og forskningsmetode (f)
12. diskutere faglige problemstillinger med medstudenter
Læringsutbytter merket med (f) er felles læringsutbytter i helsefagavdelingen ved Nord
Universitet, Trøndelag.

Emnet har følgende arbeids- og undervisningsformer samt vurderingsordninger: forelesninger,
gruppearbeid, litteraturseminar, obligatorisk deltagelse (gruppearbeid og litteraturseminar),
arbeidskrav og skriftlig skoleeksamen.

Hva

Vurderingsordning

Læringsutbytte nr

Undervisningsform

Forelesninger

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 11

Arbeidsform og

Obligatorisk deltagelse -

Utvalg av 1-8 og 10, 11, 12

vurderingsform

Gruppearbeid

Arbeidsform og

Obligatorisk deltagelse -

vurderingsform

Litteraturseminar

Vurderingsform

Arbeidskrav

Utvalg av 1-12

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen

Utvalg av 1-12

9, 10, 11 og 12

Denne tabellen er satt opp som et eksempel av faggruppeleder. Det faglige opplegget er helt
nytt og ikke ferdig planlagt. Det kan derfor bli justeringer i ettertid av emneansvarlig slik at
denne tabellen kan endre seg med tanke på hva som dekkes av hva.
Som man kan se av tabellen vil alle læringsutbyttene dekkes i en eller flere av
arbeidsformene, undervisningsformene og vurderingsformene.

Hvordan er dette koblet opp mot læringsutbytter på overordnet nivå?
Emnet folkehelse dekker læringsutbytte nr 1, 4, 7, 12, 17, 19 og 23 på overordnet nivå.
Læringsutbytte nr 23 på overordnet nivå er «kandidaten kan reflektere over betydningen av
vitenskapelig dokumentasjon og skille mellom dokumenterte og udokumenterte påstander».
Dette læringsutbyttet dekkes av flere læringsutbytter på emnenivå og studentene får
kunnskap gjennom forelesninger og litteraturseminar samtidig som de får øvet seg på dette

gjennom gruppearbeid og arbeidskrav. Merk at folkehelse bare er et av fem emner som er
koblet opp mot læringsutbytte nummer 23 på overordnet nivå.

For emner med sammensatt vurdering må vekting av de ulike delene fremgå.

Vekting er nå beskrevet på alle emner.

Punkt 5
Alle emnebeskrivelser må ha oppdaterte pensumlister

Det er nå satt inn pensum på alle emnene. Se vedlagte studieplan med tilhørende
emnebeskrivelser.

Punkt 6
Konkrete avtaler om studentutveksling og internasjonalisering må inngås innen den 30. juni 2017

Det jobbes med dette. I første omgang jobber vi med å se på mulighetene for å endre avtalen
vi har i Portugal slik at den kan tilpasses for vår nye studieplan. En annen mulighet er å ta
kontakt med utdanningsinstitusjoner i Sverige og Finland da det er de landene som har
sammenlignbare studier (3 årig bachelor som gir autorisasjon som reseptarfarmasøyt).
I studieplanen har vi foreløpig skrevet at vi jobber med å legge til rette for studentutveksling i
studiets 5 semester.

Punkt 7
Det må redegjøres for hva som er studiets sentrale deler, og dokumenteres at fakultetet har fagmiljø
innenfor disse delene.

Hva som er sentrale deler i studiet er en definisjonssak, på en side kan man si at alt man har
med i et studie bør være sentrale deler. På den andre siden sier Nokut at man kan dele inn i
sentrale og viktige deler. For å lette oversikten har vi valgt å kalle de fire største fagområdene
i den nye studieplanen for studiets sentrale deler. De fire største fagområdene er:

Farmasøytisk kjemi, Farmasøytisk biovitenskap, Legemiddelteknologi/biofarmasi og
Samfunnsfarmasi/praksis.

I tabellen under kan man se de ulike fagområdene vi har definert som de sentrale delene av
studiet. Vi har også satt inn antall studiepoeng innenfor de ulike fagområdene og antall
ansatte med førstekompetanse som underviser i fagområdet.

Fagområde

Antall studiepoeng

Antall ansatte med
førstekompetanse som
underviser i fagområdet

Farmasøytisk Kjemi

40

3

Farmasøytisk Biovitenskap

55

4

Legemiddelteknologi/biofarmasi 20

1

Samfunnsfarmasi/praksis

3

40

Som man kan lese av tabellen er det et fagområde vi står er svakere representert med
førstekompetanse i, dette er legemiddelteknologi/biofarmasi. Det er mange som er inne og
underviser i dette emnet, en av disse har førstekompetanse og to er i førstekompetanseløp.
Vi jobber dermed med å styrke dette området slik at vi ikke skal være så sårbare. Det jobbes
også med å øke kostnadsklassen til farmasi (slik at man får lik finansiering på Nord som man
har på sammenlignbare institusjoner). Hvis vi får økt kostnadsklassen vil
legemiddelteknologi/biofarmasi være et av de områdene det vil være aktuelt å rekruttere til.

Hvis man ser på de 16 emnene vi har i studiet, har vi personer med førstekompetanse som
underviser på alle emnene (ikke 14 av 16 slik det ble oppgitt i akkrediteringssøknaden).

Vi anser at vi oppfyller kravet om at det skal være personer med førstekompetanse i studiets
sentrale deler.
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Søknad om reakkreditering
Høsten 2017 innføres det en ny studieplan for Bachelor i farmasi (farmasiutdanningen) som er
vesentlig endret fra forrige plan. På grunn av vesentlige endringer søkes det herved om
reakkreditering av bachelor i farmasi ved Nord universitet.
Utdanningen er en treårig profesjonsutdanning som utdanner reseptarfarmasøyter.
Studenten som starter høsten 2017 vil følge ny studieplan, heretter kalt 3+2 studieplan.
Utdanningen tilbys som heltidsstudie ved campus Namsos. Deltidsstudier basert på 3+2
studieplan er under planlegging og vil først være klar i løpet av 2018 (tidligste oppstart 2019),
denne reakkrediteringssøknaden vil derfor fokusere på heltidsstudier.

Bakgrunn for endring av studiet
Farmasiutdanningen ved Nord universitet (tidligere HiNT) tok opp de første studentene i
2001. Studieplanen som de første studenten fulgte var basert på studieplanen til
reseptarutdanningen ved HiOA. Studieplanen har blitt revidert en rekke ganger siden 2001,
dette har hovedsakelig vært små endringer basert på evalueringer, stortingsmeldinger eller
endringer i praksisfeltet. Det har ikke blitt gjennomført en totalrevisjon av farmasistudiet
tidligere. Bakgrunnen til at det nå kommer en stor endring er at det i 2012 startet et nasjonalt
arbeid for å legge om farmasiutdanningene i Norge til en 3+2 modell. Initiativet til dette
arbeidet kom gjennom en tydelig bestilling i stortingsmelding nr. 13 (2012) Utdanning for
velferd – samspill i praksis om at farmasiutdanningene skulle tilpasses en 3+2 modell. Før
2012 var det ikke mulig å ta en toårig master etter en treårig bachelor. Bachelorstudentene
som ønsket å ta en master måtte studere i 3-3,5 år for å ta en master etter fullført
bachelorgrad.

Prosess etter stortingsmeldingen
I 2013 satte profesjonsrådet for forskning og utdanning i farmasi (heretter kalt
profesjonsrådet) ned en arbeidsgruppe som skulle foreslå felles læringsutbytter på
overordnet nivå på både bachelor og masternivå. Gruppen foreslo også nye opptakskrav.
Opptakskrav ble vedtatt høsten 2013 (se sluttrapport til KD på revisjon av
farmasiutdanningene for detaljer). Læringsutbytter ble presentert for profesjonsrådet og
justert basert på tilbakemeldinger fra medlemmer og observatører i profesjonsrådet.
Læringsutbytter og studiepoengfordeling ble vedtatt i februar 2014. Etter vedtakene var gjort
besluttet UiO og UiB å trekke seg fra å innføre 3+2 av ulike årsaker. UiT, HiOA, Nord og NTNU
besluttet å innføre 3+2 med oppstart på bachelor høsten 2017.

Parallelle prosesser
UiT startet et eget arbeid på omlegging til 3+2 og tok opp de første studentene allerede i
2012. Men, masteren var ikke helt tilpasset de andre bachelorutdanningene og det var
forskjeller i studiemodellene på bachelornivå. Bachelorstudentene fra HiOA og HiNT kunne ta
en 2 årig master ved UiT, men de måtte ta et ekstra kurs i kjemi og statistikk mens UiT

studentene var i praksis. I 2014 startet NTNU, i samarbeid med farmasiutdanningen ved HiNT
opp en toårig master i farmasi som var tilpasset studieplanen til studenter fra HiNT og HiOA.
Vi har altså hatt en form for 3+2 i Norge i noen år nå. Det som er nytt i den 3+2 ordningen
som innføres høsten 2017 er at bachelorutdanningene i farmasi har lik fordeling på
studiepoeng per fagområde (frie studiepoeng kan gjøre at det er små variasjoner) og felles
læringsutbytter på overordnet nivå. Dette vil sikre en mer strømlinjeformet utdanning for
farmasistudentene der de vil ha samme basiskompetanse etter tre år. Dette vil være
fordelsmessig også for masterutdanningene da de ikke trenger å tilby egne kurs for å fylle
«hullene» fra bacheloren. I 3+2 arbeidet er det også tatt hensyn til at man etter 5 års studier
skal oppfylle EU-direktivet og kunne få autorisasjon som provisorfarmasøyt.
Farmasiutdanningens historie i Norge

Figur hentet fra statusrapport til KD på 3+2 fra profesjonsrådet. Figuren viser når de ulike
farmasiutdanningene i Norge ble opprettet.

Presentasjon av Nord universitet og fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Fakultetet er en sammenslåing av helsefagene av profesjonshøgskolen ved gamle UiN og
avdeling for helsefag ved gamle HiNT. Den nye fakultetsstrukturen er planlagt å tre i kraft
01.01.17 og det er tatt utgangspunkt i ny struktur når denne søknaden er skrevet. Fakultet for
sykepleie og helsevitenskap består av bachelorutdanninger i sykepleie, vernepleie og farmasi.
Alle bachelorutdanningene i fakultetet har i tillegg til heltidskull også deltidskull i løp.
Fakultetet har også sendt inn søknad om oppstart av bachelor i prehospitalt arbeid høsten
2017. Fakultetet har i tillegg til bachelorutdanningene master i psykisk helse, mastere i
sykepleie og en rekke etter- og videreutdanninger.

Fakultetet deler en felles doktorgrad i studier av profesjonspraksis med fakultet for
lærerutdanning, kunst og kulturfag.

Organisasjonsstruktur er ikke endelig vedtatt, men siste forslag presentert 23.11.16 ser slik ut.

Studentene som går farmasi vil trolig ikke søke seg inn på noen av masterprogrammene i
Nord, da det er mer aktuelt for de å ta master i farmasi slik at de kan jobbe som apotekere.
PhD i studier av profesjonspraksis kan være aktuell for farmasøyter.
De ulike bachelorstudiene i fakultetet er delt opp i hver sin faggruppe, med en
faggruppeleder. Masterstudiene er fordelt under de faggruppene der de hører best hjemme.
Forskning i fakultetet organiseres hovedsakelig i forskergrupper. Forskergruppene er relativt
nyopprettede og går på tvers av faggruppene. Det er også på sikt planlagt at forskergruppene
kan gå på tvers av fakulteter.
Modellen ivaretar forslaget i ny studietilsynsforskrift om tydelig utdanningsledelse da det er
faggruppeledere på hver utdanning som skal ha delegert helhetlig ansvar for
studieprogrammet (ansatte, kvalitet, studenter og økonomi, forskning m.m).

Generelt om studiet
Bachelorgradsstudium med 180 studiepoeng.
Campusbasert heltidsstudium.
Navn: Bachelor i farmasi. Også kalt Farmasiutdanningen.
Engelsk navn: Bachelor degree in Pharmacy.

Farmasiutdanningen vil utdanne reseptarfarmasøyter. Reseptarfarmasøyter jobber
hovedsakelig i apotek, men kan også jobbe innen legemiddelbransjen og helsevesenet.
Utdanningen skal være profesjonsrettet, relevant og praksisnær. Det forventes at studentene
skal kunne jobbe selvstendig som reseptarfarmasøyter ved endt utdanning med de krav og
rettigheter det medfører. Undervisningen skal gi studentene et faglig godt grunnlag til sin
yrkesutøvelse og forberede studentene på å anvende forskningsbasert kunnskap både
gjennom utdanningen og videre i sin yrkeskarriere. Utdanningen skal bidra til at studentene
opparbeider en kritisk og reflektert holdning til egen yrkesutøvelse og kan arbeide
selvstendig og i team med andre. Utdanningen leder til autorisasjon som reseptarfarmasøyt.
Reseptarfarmasøyter har ekspedisjonsrett.
Farmasiutdanningen i Namsos har i tillegg til et heltidskull i året tatt opp deltidsstudenter i
2007, 2012, 2014 og 2016. To av disse deltidskullene har vært eksternfinansiert.
Fram til 2019 det være ulike studieplaner hos studenter i løp.
Kull
FAD14 - deltid
RES15 - heltid
FARD16 – deltid,
eksternfinansiert
RES16

Fullfører
Høsten
2017
Våren
2018
Våren
2019

Studieplan og emnebeskrivelser
Studieplan og emnebeskrivelser for 4 år ligger på
nord.no
Studieplan og emnebeskrivelser for 3 år ligger på
nord.no
Studieplan og emnebeskrivelser for to år ligger på
nord.no, emnebeskrivelser for de to siste årene
publiseres fortløpende
Studieplan og emnebeskrivelse for 3 år ligger på
nord.no
Første kull som er ferdige på ny studieplan

Våren
2019
RES17
Våren
2020
RES18 og RES19 er ikke beskrevet da de vil følge samme plan som RES17, altså den nye 3+2
planen.
For å skape en så ryddig overgang mellom eksiterende og ny studieplan som mulig er det
lagt planer for undervisning, behov for kompetanse og labtilgang fram til 2019. Det er også
gitt informasjon til studentene i flere runder angående endringen av studiet og hvilke
konsekvenser dette medfører for studentene.
I tillegg til 5 kull i løp (3 heltid + to deltid) er Farmasiutdanningen også delaktig i masteren i
farmasi ved NTNU (samarbeidsmaster) der vi har emneansvar for to av emnene.
Strategisk betydning av å ha en bachelorutdanning i farmasi ved Nord universitet
Bachelorgrad i farmasi tilbys på tre studiesteder i Norge; ved UiT, HiOA og Nord. Studiet
rekrutterer nasjonalt og har de siste årene hatt en god søkermasse. Farmasiutdanningen er
med på å styrke Nord universitet og fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved at det er en
ettertraktet utdanning med et solid fagmiljø. Fagmiljøet på farmasi har kompetanse som kan
brukes inn i en rekke av de andre utdanningene ved Nord universitet. Det må kunne anses
som en styrke for Nord universitet å ha en bachelorutdanning i farmasi.

Gjennomgang av krav til akkreditering - studietilsynsforskriften
1.1 Grunnleggende krav til akkreditering
§7.1 i studietilsynsforsriften beskriver de grunnleggende kravene til akkreditering.
1. Følgende krav i lov om universiteter og høyskoler skal vurderes for akkreditering:
a. Styringsordning
b. Reglement
c. Klagenemnd
d. Læringsmiljøutvalg
e. Utdanningsplan (gjelder bare for studier på 30 studiepoeng eller mer)
f. Vitnemål og Diploma Supplement
g. Kvalitetssikringssystem

Kommentar: Punkt 1a) til g) må vurderes ut fra det forhold at Nord universitet er fusjonert
fra 1. januar 2016.

a) Universitetets styringsordning er avklart; nytt universitetsstyre var i drift fra tidlig januar
måned og har funksjonstid fram til 31.07.2019. Ny rektor er tilsatt på åremål fra
desember 2015. Selve styringsstrukturen herunder faglig og administrativ organisering er
avklart på overordnet nivå gjennom styrevedtak i møte den 23. juni. Videre avklaringer er
vedtatt på styremøte 7. september og 26. oktober 2016.

b) Universitetet har ny forskrift om studier og eksamen som gjelder for studenter som blir
tatt opp fra og med vårsemesteret 2016. Det foregår nå et arbeid med gjennomgang av
tilhørende reglement og retningslinjer. Reglement for etablering av nye studieprogram
og godkjenning av studieplaner er allerede vedtatt (18.03.2016, rektorvedtak 15/0101513). Reglementet bygger på akkreditering i tråd med NOKUT sine krav.

c) Ny Klagenemnd ble vedtatt av styret 6. januar 2016, og har funksjonstid fra 1.1.2016 til
1.1.2020 (sak 9/2016). Utvalget er i drift.

d) Nytt Læringsmiljøutvalg ble vedtatt av styret 6. januar 2016, og har første periode
funksjonstid ut 2016 mens nye studentrepresentanter velges for høstsemesteret.
Utvalget er i drift. Nytt utvalg konstitueres for neste funksjonsperiode fra januar 2017.

e) Utdanningsplan utarbeides for alle studier, og videreføres også for det nye universitetet.

f) Vitnemål og Diploma Supplement (vitnemålstillegg) gis ved fullført studium for alle
gradsstudier (bachelor-, master- og doktorgrader) samt for praktisk pedagogiske
utdanninger. Utforming av nytt vitnemål og Diploma Supplement for det nye
universitetet er avklart, og de første vitnemål ble tildelt allerede våren 2016. På
vitnemålet inngår studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse. Valgt masterfag vil
framgår tydelig, det samme vil også tittel på FOU-oppgaven i tredje studieår og
masteroppgaven i femte studieår.

g) System for kvalitetssikring av utdanningen ble godkjent av NOKUT 12. juni 2012 for tidligere
Universitet i Nordland. HiNTs kvalitetssystem ble godkjent av NOKUT i 2013. Det nye
universitetet viderefører elementer fra alle institusjonenes akkrediterte
kvalitetssikringssystem, og utformer et justert system som opprettholder høye kvalitetskrav.
Universitetsstyret vedtok på sitt møte 23. juni de overordnede rammene for nytt felles
system. Som nytt element i systemet vil reakkreditering av eksisterende studieprogrammer
inngå med fast syklus.
1.2 Aktuelle forskrifter og rammeplaner
Det er ingen rammeplan for farmasiutdanning i Norge. Det finnes et EU-direktiv 2013/55/EU
for farmasøyter, men dette direktivet gjelder for femårig farmasiutdanning og er derfor ikke
direkte gjeldende for bachelorutdanningen. Å ha en utdanning på høgskole/universitetsnivå
som er kortere enn 5 år men som likevell fører til autorisasjon som farmasøyt er et
særnordisk fenomen som har vært praktisert i Norge siden 1960 (først 2,5 årig, så treårig
bachelor). Bachelorutdanningen i farmasi må dog være med til å bidra til at EU-direktivet
oppfylles etter 3+2 års farmasistudier. Det er tatt hensyn til dette i planleggingen av 3+2
(nasjonalt)
Opptakskrav til studiet er regulert av opptaksforskriften. Det er for øvrig sendt inn søknad om
at opptakskravet i farmasi skal øke fra studieåret 2018/2019. Dette på bakgrunn av vedtaket
som ble gjort i profesjonsrådet i 2013 om økning av opptakskrav. Det ble laget et rektorvedtak

på økning av opptakskrav i mars 2016, dette vedtaket ble lagt med i søknaden som ble sendt
til KD i april 2016. Økningen i opptakskrav vil trolig være fordelsmessig for studentene ved at
de har bedre forutsetninger for å klare de kjemiske fagene i studiet.
Det ble søkt om følgende:
Økning i opptakskrav fra:
Nåværende opptakskrav: Generell studiekompetanse, samt matematikk (R1 eller (S1+S2) og
enten FYS1 eller KJE1 eller BIO1
Til:
Nye opptakskrav: Generell studiekompetanse, samt matematikk (R1 eller (S1 +S2)) pluss KJE1
og enten fysikk eller biologi på andreklassenivå fra videregående eller KJE2 (FYS1 eller BIO1
eller KJE2).
1.3 Rekruttering til studiet
Det er et krav av rekruteringen til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere
og opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium.
Nord universitet er en av tre utdanningsinstitusjoner i Norge som tilbyr Bachelorutdanning i
farmasi. Studiet har vært i drift siden 2001. Studiet rekrutterer godt og har de tre siste årene
hatt ca 2 førsteprioritetssøkere per studieplass. Studiet rekrutterer nasjonalt både på heltid
og deltid. Arbeidet med rekruttering har hovedsakelig gått gjennom nett (annonser på
nettsider og facebook) og deltagelse på utdanningsmesser. En fordel for rekrutering til
farmasi er at apotekforeningen gjør mye arbeid med rekrutering da det er en relativt stor
farmasøytmangel i Norge og dermed stor etterspørsel fra arbeidsmarkedet på
ferdigutdannede kandidater. Apotekforeningens rekrutteringskampanje beskriver alle
studiestedene for farmasi i Norge og ansatte fra utdanningene har mulighet til å gi innspill på
de årlige kampanjene før de lanseres.
Gjennom at studiet gradvis har bygd seg opp siden oppstarten i 2001 ser man nå et solid
studie- og fagmiljø. Det er totalt ca 150 studenter på heltid og deltidsstudiene.
Måltallet for farmasiutdanningen er 21 studenter, det vil si at vi skal uteksaminere 21
studenter i året. Vi lyser vanligvis ut 30 studieplasser på heltid hvert år, også har vi pleid å ta
opp 30-34 studenter. Årsaken til at vi ikke har tatt opp flere studenter tidligere har vært at vi i
eksisterende studieplan har måtte tatt hensyn til begrensede plasser på laboratoriet på grunn
av store laboratoriekurs tidlig i studiet. I ny studieplan har vi forsøkt å legge mer til rette for at
vi kan ta opp flere enn 30-34 studenter for å ta høyde for frafall i studiet og sikre at vi når
måltallet. En faktor som muliggjør å ta opp flere studenter er at vi har flyttet
legemiddelfremstilling fra 2 til 4 semester. Som regel har de fleste som faller i fra studiet gjort
dette før de kommer til 4 semester. Hvis vi står i en situasjon der vi har flere studenter enn
det er plass til på legemiddelfremstillingslabben i 4 semester finner vi tilfredsstillende
løsninger på dette (basert på erfaringer med dette fra tidligere). En spesiell faktor som kan slå

inn i forhold til frafall høsten 2017 et at nivået på kjemien i studiet er økt uten at
opptakskravet er endret. Vi prøver å forebygge dette ved å informere de kommende
studentene om at de bør lese seg opp på kjemi før de starter om de ikke har kjemi fra
videregående. I tillegg setter vi i gang laging av nettleksjoner (nasjonalt) og vurderer å legge
inn ekstra ressurser på kjemifaget i studieåret 2017/2018 da dette blir et overgangsår. Ekstra
ressurser kan for eksempel brukes på å lage flere nettleksjoner og sette opp kollokvier og leie
inn studentassistenter for å hjelpe studentene med kjemien.
Sist opptakskravet ble økt for bachelor i farmasi (2009), så man at søkermassen gikk noe ned
de første årene etter innføring av nytt opptakskrav for så å stabilisere seg igjen etter ca 3-4 år.
Vi kan komme i en slik situasjon igjen. Det som gjøres for å forebygge dette (nasjonalt) er å gå
ut med informasjon om at opptakskravene øker i de fora vi kan gjøre det i (apotekforeningens
rekrutteringskampanje, informasjon til videregående skoler, nettsider osv). Det har også vært
diskutert om man kan få til et nasjonalt nettbasert forkurs i kjemi i en overgangsperiode.
Dette er ikke avklart ennå.
Når det gjelder opptakstall overbooker de andre farmasiutdanningene på bachelornivå i
Norge betydelig mer enn det vi har gjort hittil. Vi mener at vi har et godt studie og
læringsmiljø med klasser ned i 20-25 studenter på andre og tredje studieår (basert på
læringsmiljøundersøkelsen og studiebarometeret). Men for å opprettholde og videreutvikle et
godt studie- og læringsmiljø for studentene ønsker vi å ta opp mellom 30 og 40 studenter
høsten 2017 slik at vi fortsatt har ca 25-30 studenter når de kommer på andre studieår.
Det skal sies at det har vært litt frafall på farmasiutdanningene tidligere, under
landsgjennomsnittet, men dog. Farmasistudiet er et tøft studium da studentene skal kunne
nok etter tre år til å ha ekspedisjonsrett på lik linje med de med femårig utdanning.
For å opprettholde et stabilt studium er det viktig at vi beholder det fagmiljøet vi har i dag og
at vi er i tett dialog med studentene slik at vi kan imøtekomme de på best mulig måte.

1.4 Praksisavtaler
Alle farmasiutdanningene i Norge har siden 2005 brukt en nasjonal praksispool for valg av
praksisapotek for sine studenter. Det er apotekforeningen som har hovedansvar for
praksispoolen. Kun apotek som inngår i praksispoolen aksepteres som praksisapotek, og
tildeling av praksisplass skjer utelukkende gjennom praksispoolen som Apotekforeningen
administrerer. Praksispoolen har tydelige retningslinjer for praksisen (krav til veileder osv.) All
kontakt i forbindelse med fordeling av praksisplasser skjer via Apotekforeningen. Etter
fordeling av praksisplasser tar praksiskoordinator fra studiested kontakt med de aktuelle
apotek for å varsle om hvilken student som kommer, få informasjon om hvem som skal være
veileder avtale utsending av praksisdokumenter osv. I tilknytning til praksispoolen er det
opprettet nasjonale praksisgrupper der praksisansvarlige fra hvert studiested har jevnlige
møter der de tar opp praksisrelaterte spørsmål for å sikre god praksis for alle
farmasistudentene i Norge. Fra farmasiutdanningen ved Nord universitet deltar Marianne K
Nilsen i denne gruppen. Praksisgruppen har i tillegg årlige møter med representanter fra

apotekkjedene. Den nasjonale praksisgruppen har blant annet opprettet felles nasjonale
retningslinjer og felles praksislæringsutbytter for alle farmasistudenter i Norge.
Det er hovedsakelig to dokumenter som regulerer praksis i farmasistudiet; håndbok for
studieopphold i apotek og retningslinjer for apotekforeningens praksispool (se vedlegg 6/7)
Disse dokumentene beskriver krav til eksterne praksisveilederes kompetanse, regulerer tiltak
for oppfølging av studentene, samt at de viser institusjonens ansvar. Disse dokumentene
gjøres tilgjengelig for studentene i god tid før praksis avvikles.
Kort oppsummert fra vedleggene relatert til praksis:
Studenten skal veiledes av en farmasøyt. For bachelorstudenter kan denne farmasøyten være
reseptarfarmasøyt. Veileder skal ha minst et års erfaring fra apotek og bør jobbe i minst 80%
stilling. Studenten skal ha ukentlige veiledningssamtaler (30-90 minutter). Under
praksisperioden har apoteket ansvar for å legge til rette for at studentene kan benytte
apoteket som studieområde (i den grad det er mulig) og gi studenten mulighet til å trene på
aktuelle arbeidsoppgaver. Utdanningsinstitusjonens ansvar i praksisperioden er det faglige
innholdet og oppfølging av student og veileder under studieoppholdet.
Utdanningsinstitusjonen har også ansvar for endelig godkjenning av praksis.
Vi anser at avtalen med praksispoolen oppfyller kravene i kvalitetsforskriften. Samarbeidet
med praksispoolen har fungert godt og farmasimiljøet i Norge har full tillitt til måten
praksispoolen håndteres på. Valg av praksisapotek har vært håndtert av praksispoolen i 11-12
år og det har fungert meget godt.
Det foreligger ingen underskrevet avtale på institusjonsnivå med praksispoolen, men en
bekreftelse fra praksispoolen på at de kommer til å fortsette å ta i mot studenter er etterspurt
pr mail. Det vi forholder oss til er retningslinjene fra praksispoolen. Disse beskriver ikke hvor
mange uker praksis studentene skal ha (kun at kravet i EU-direktivet for master i faramsi er 22
uker). Det er sendt en forespørsel til praksispoolen pr mail om det må opprettes nye avtaler
eller retningslinjer som følge av innføring av 3+2.
Man kan for øvrig lese mer om praksispoolen her: http://www.apotek.no/fakta-ogressurser/utdanning-og-studier/praksispool. Som man kan se på praksispoolens nettside
hadde de 409 praksisplasser å tilby til 94 studenter (nasjonalt) våren 2017. Det er altså god
dekning av praksisplasser for farmasistudenter gjennom praksispoolen.
Tilrettelegging for og gjennomføring av praksis
Nærmere beskrivelse av praksis i studiet
Det er en praksisperiode i den nye studieplanen. Praksisperioden er på 16 uker og foregår i 6
semester. At praksis er på 16 uker er en del av bestemmelsene som er gjort i
profesjonsrådet. Kravet i Eu-direktivet er 6 måneder praksis. I 3+2 ble det bestemt at praksis
fordeles med 4 måneder på bachelornivå og 2 måneder på masternivå. I nåværende
studieplan har vi hatt 6 måneder praksis i bachelorutdanningen, denne har vært fordelt slik:
en uke praksisrelatert undervisning på første studieår (inkl apotekbesøk) 8 uker i apotek på
andre studieår og 13 uker i apotek pluss to praksisrelaterte uker på skolen tredje studieår.

Når praksistiden i apotek ble redusert måtte vi tenke nytt i forhold til praksis i utdanningen. Vi
ønsker at studentene tidlig skal introduseres til sin yrkesrolle og få innsikt i hvordan
apotekvesenet i Norge fungerer og vi har derfor valgt å sette inn en uke med praksisbesøk i
første semester, med tilhørende forberedelse og oppfølging (i emnet samfunnsfarmasi).
Rutiner før praksis
Praksisperioden i apotek på 16 uker inngår som en del av emnet Farmasøytisk praksis på
tredje studieår. Emnet farmasøytisk praksis er på 30 studiepoeng, hvorav 20 av disse er
praksis i apotek. Studentene har undervisning i emnet før de går ut i praksis. Studentene
velger selv praksisplass gjennom den nasjonale praksispoolen. Praksispoolen fungerer slik at vi
til gitte frister melder inn hvilke studenter fra oss som skal ha praksis. Studentene får tildelt et
kø-/trekknummer fra administrator i praksispoolen på når de kan ringe for å velge seg
praksisapotek. Studentene har tilgang til en alltid oppdatert liste med mulige praksisapotek.
Det er apotekforeningen som velger ut tilgjengelige apotek, basert på egne kriterier.
Apotekene må i forkant ha krysset at for at de ønsker å motta studenter. Apotekene kan også
velge om de vil ha studenter på bachelor eller masternivå, og de kan velge spesifikke
institusjoner de vil ha studenter fra. Hvis det er studenter som har særskilte behov for å ha
praksis på et bestemt sted i landet kan de søke om særplass og de får da tildelt plasser før alle
andre (de kan kun ønske seg by/område, ikke et spesifikt apotek). De fleste
farmasistudentene er ikke fra Trøndelag og det at de da kan velge praksisapotek over hele
landet er en stor fordel for de da de kan velge å være i hjembyen. Det er presisert i
studieplanen at praksis foregår i hele landet og at de må påberegne noe utgifter både i
forbindelse med apotekbesøk på første studieår og i praksisperioden på tredje studieår.
Før studentene går ut i praksis inviteres alle veilederne til en veiledersamling på studiestedet
sammen med studentene. Her vil det bli gjennomgang av praksisdokumenter etc. som en
forberedelse til praksisen.
Rutiner i praksis
I praksisperioden får hver student tildelt en farmasøyt som veileder i praksis. Det er klare
retningslinjer på hvordan praksis skal foregå og hva det er forventet at studenten skal lære i
praksisperioden. I tillegg til veileder i praksis får studentene tildelt en kontaktlærer fra Nord
som følger opp hver enkelt student. Oppfølgingen fra kontaktlærer foregår i all hovedsak på
Skype/telefon. I tillegg har studentene kontakt med skolen via fronter og mail. Kontaktlærer
reiser ut til apotekene hvis det oppstår noe spesielt. Omtrent halvveis i praksisperioden
gjennomføres det en underveisevaluering der student, veileder og kontaktlærer (på Skype) er
tilstede. Slik retningslinjene er i dag får studentene dekt noe utgifter i praksis.
Begrunnelse for hvorfor praksis er hensiktsmessig for studiet
I henhold til gjeldende EU-regelverk er praksis en forutsetning for å oppnå EU-godkjennelse
som farmasøyt etter 5 års studier. Hovedmål for praksistiden er at studenten skal ha kontakt
med legemiddelbrukerne og helsepersonell, bruke sin faglige viten og erverve seg kunnskaper
og ferdigheter som bare kan læres fra praksis. I praksisperioden i apoteket skal studenten gis
muligheter til å anvende teoretiske kunnskaper, innarbeide ferdigheter og utvikle yrkesetiske
holdninger. Praksis skal gi innføring og trening i yrkesrelevante oppgaver i apotek, og skal
gradvis gi studenten mulighet til å bli delaktig i de oppgaver og det ansvar som yrkesrollen

krever. Når praksistiden er over skal studenten være i stand til å arbeide som farmasøyt og
kunne foreta selvstendig vurdering og ekspedering av legemidler etter resept og rekvisisjon
(gjelder både for de med treårig og femårig utdanning).

2.1 Navn på studiet
Bachelor i farmasi, også kalt farmasiutdanningen på folkemunne.
Bakgrunn for valg av navn: Farmasiutdanningen er en profesjonsutdanning som utdanner
reseptarfarmasøyter. For å synliggjøre for studentene at dette er en treårig
bachelorutdanning innen farmasi er det valgt å kalle studiet bachelor i farmasi da det også
finnes to andre typer farmasiutdanninger i Norge. Det finnes en integrert femårig master der
tittelen på studiet er «Masterstudie i Farmasi», og et toårig masterstudie der navnet på
studiet er «masterstudie i farmasi (2 år)».
Bachelor i farmasi begynner å bli et godt innarbeidet navn i Norge. Det er ikke så lenge siden
utdanningens navn var reseptarutdanning. Bachelor i farmasi er mer i tråd med Bologna
prosessen og det er tydelig hvilket fagfelt studentene velger.

2.2 Læringsutbytter i studiet
Det er tilrettelagt for en 3+2 utdanning for farmasistudenter i Norge med opptak av de første
studentene på ny 3+2 studieplan høsten 2017. 3+2 studieplanen er sydd sammen slik at
studentene skal oppfylle EU- direktivet etter 5 års studier. Profesjonsrådet har vedtatt hva
som skal dekkes på henholdsvis bachelor og master for å oppnå dette. Læringsutbyttene som
er beskrevet under og i vedlagte studieplan er vedtatt som læringsutbytter på bachelor i
farmasi av profesjonsrådet. Det ligger grundig arbeid bak disse læringsutbyttene, det var en
bred arbeidsgruppe som foreslo de, og de ble vedtatt av profesjonsrådet. Både studenter,
representanter fra alle utdanningene, representanter fra apotekforeningen, Norsk
farmasøytisk selskap, Norges farmaceutiske forening og legemiddelverket m.fl har hatt
mulighet til å komme med innspill. Læringsutbyttene skal imøtekomme Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, nivå 6, syklus 1.

Læringsutbytter på studieprogramnivå
Etter endt bachelorgradsstudium i farmasi skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte:
Kunnskap: Kandidaten


har inngående kunnskap om sentrale virkestoffers (herunder plantebaserte) fysikalske,
kjemiske og farmakologiske egenskaper



har bred kunnskap om kroppens oppbygning, funksjon og sykdomsutvikling



har bred kunnskap om sammensetning og fremstilling av sentrale legemiddelformer,
samt deres fysikalske, kjemiske og biofarmasøytiske egenskaper



har bred kunnskap om legemidlers effekter, bruk og plass i forebygging og behandling
av sykdom ut i fra et individ- og samfunnsperspektiv



har grunnleggende kunnskap om kvalitetskrav, -sikring og -kontroll av legemidler,
legemiddelrelaterte produkter og tjenester



har kunnskap om sentrale legemiddelanalytiske metoder



har kunnskap om basale matematiske, statistiske og epidemiologiske metoder



har kunnskap om veterinærmedisinsk farmakologi



har kunnskap om farmasiens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet



har kjennskap til klinisk utprøving av legemidler med tilhørende innsamling av og krav
til dokumentasjon

Ferdigheter: Kandidaten


kan ekspedere resepter, vurdere reseptordinasjoner, identifisere og håndtere
legemiddelrelaterte problemer, gi legemiddelinformasjon og tilrettelegge for
brukermedvirkning på en måte som sikrer riktig legemiddelbruk



kan samle legemiddelinformasjon og foreslå løsninger på teoretiske og praktiske
farmasifaglige utfordringer basert på kritisk vurdering og logisk argumentasjon



har grunnleggende ferdigheter innen aseptisk arbeidsteknikk



kan anvende systemer for kvalitetssikring av legemidler, legemiddelrelaterte
produkter og tjenester og arbeide i tråd med regler for produksjon og distribusjon



kan bruke og følge opp internkontrollsystemer



kan arbeide selvstendig i tråd med lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer



kan nyttiggjøre seg forskningsbasert kunnskap, planlegge og gjennomføre et faglig
prosjekt alene eller i samarbeid med andre i tråd med allment aksepterte faglige krav



kan nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen og reflektere kritisk over
egen yrkesutøvelse

Generell kompetanse: Kandidaten


kan aktivt bidra til utvikling av farmasien og farmasøytens rolle i samfunnet



kan reflektere over etiske problemstillinger, vise respekt for brukere av farmasøytiske
tjenester og gi veiledning som ivaretar brukerens integritet og rettigheter



kan samhandle og kommunisere med samarbeidspartnere og brukere av
farmasøytiske tjenester



kan bidra til og delta i tverrfaglig samarbeid til det beste for pasienten/kunden



kan reflektere over betydningen av vitenskapelig dokumentasjon og skille mellom
dokumenterte og udokumenterte påstander



kjenner til nytenkning innen relevante fagfelt og behersker enkle verktøy som
benyttes i innovasjon og entreprenørskap



har innsikt i lokale og globale helse- og miljøutfordringer



har innsikt i legemiddelrelaterte problemstillinger i det multikulturelle samfunn

2.3 Studiets innhold og oppbygning og samsvar med emnebeskrivelser
Når vi skulle bygge opp vårt nye 3+2 studium hadde to føringer fra profesjonsrådet å ta
hensyn til; vedtatte læringsutbytter på overordnet nivå og studiepoengfordeling mellom ulike
fagområder.
I tillegg har vi forsøkt å innarbeidet felles innhold for helsefagutdanningene ved avdeling for
helsefag i tidligere HiNT. Disse må trolig justeres når det kommer nye føringer på felles
innhold og Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS).
Vi har jobbet med oppbygging av studieplan og emnebeskrivelser for 3+2 siden vedtaket om
læringsutbytter ble gjort i februar 2014. Vi har i den nye studieplanen lagt mye vekt på at det
skal være en sammenheng i studiet og at studentene skal skjønne hvorfor de har de ulike
fagene. Faggruppene på farmasiutdanningen har jobbet på tvers for å skape et godt oppbygd
studie der man blant annet har fått til samarbeid mellom fag/emner som man ikke har hatt
tidligere. Arbeidet med 3+2 studieplan har hovedsakelig foregått i en prosjektgruppe for 3+2.
Prosjektgruppen har bestått av alle ansatte, en student og en representant fra apotek.
Ansatte fra masteren ved NTNU har også vært med på arbeidsmøter i prosjektgruppen.

Studiepoengfordeling 3+2 vs eksisterende utdanning
Ny Struktur Nord (vedtak fra
profesjonsråd)

Gammel struktur Nord

Fagområde

Studiepoeng

Fagområde

Studiepoeng

Farmasøytisk kjemi
Farmasøytisk biovitenskap

40
55

Farmasøytisk kjemi
Farmasøytisk biovitenskap

31
38

Legemiddelteknologi/biofarmasi

20

Legemiddelteknologi/biofarmasi

31

Samfunnsfarmasi
Praksis
Statistikk
Frie studiepoeng
Totalt

20
20
5
20
180

Samfunnsfarmasi
Praksis
Statistikk
Frie studiepoeng - Bachelor
Totalt

36
29
0
15
180

Tabellene over viser studiepoengfordeling i 3+2 studieplan vs studiepoengfordeling i
eksisterende studieplan. Antall studiepoeng pr faggruppe er vedtatt av profesjonsrådet. Med
frie studiepoeng menes studiepoeng som er frie for institusjonene. Disse studiepoengene er
altså ikke frie for studentene. Årsaken til at det ble lagt inn frie studiepoeng var for at
institusjonene kunne ta høyde for interne krav (for eksempel krav om bacheloroppgave) og
for å opprettholde litt frihet til ut utforme og spisse eget studie. Som man kan se av tabellene
over var studiepoengfordelingen i 3+2 en del annerledes enn den vi har operert med i
HiNT/Nord tidligere.
Fordeling av emner i forhold til fagområder i ny studieplan
Ny struktur
Fagområde
Farmasøytisk kjemi

Farmasøytisk
biovitenskap

Studiepoeng (sp)
40

55

Legemiddelteknologi/
Biofarmasi

20

Samfunnsfarmasi

20

Praksis

20

Statistikk

5

Frie studiepoeng

20

Emner i ny plan
Generell kjemi
Organisk kjemi
Legemiddelkjemi
Bio-organisk kjemi (naturstoffkjemi)
Legemiddelanalyse
Totalt
Cellebiologi og fysiologi
Mikrobiologi og immunologi
Bio-organisk kjemi (biokjemi)
Farmakologi 1
Farmakologi 2
Farmakoterapi
Totalt
Legemiddelfremstilling
Legemiddelteknologi
Totalt
Samfunnsfarmasi
Folkehelse
Farmasøytisk Praksis
Totalt
Farmasøytisk Praksis
Totalt
Folkehelse
Farmasøytisk praksis
Totalt
Bacheloroppgave

Studiepoeng (sp)
10
10
7,5
5
7,5
40
10
10
5
10
15
7,5
57,5
10
10
20
10
7
8
25
20
20
3
2
5
12,5

Kommentar

Inngår i bio-organisk kjemi (10 sp)

Inngår i bio-organisk kjemi (10 sp)

2,5 er tatt fra frie studiepoeng
2,5 av 57,5 sp er dekt av frie studiepoeng

Inngår i folkehelse (10sp)
Inngår i farmasøytisk praksis (30 sp)
5 av 25 sp er dekt av frie studiepoeng
Inngår i farmasøytisk praksis (30 sp)
Inngår i Folkehelse (10sp)
Inngår i farmasøytisk praksis (30 sp)

Samfunnsfarmasi
Farmakoterapi
Totalt
Sum

5 studiepoeng
2,5 studiepoeng
7,5 av disse er plassert på andre emner

20*
180

180

I tabellen over kan man se hvordan emnene i studiet er fordelt i de ulike faggruppene og hvor
de frie studiepoengene er plassert.
Hver utdanning fikk 20 frie studiepoeng, ved Nord har vi valgt å bruke disse 20 slik: 12,5 på
bacheloroppgave, 5 på samfunnsfarmasi og 2,5 på farmakoterapi. Årsaken til at vi velger å
beholde bacheloroppgaven er at den oppfyller kravet i NKR om et større selvstendig arbeid. 5
studiepoeng til samfunnsfarmasi er satt dit fordi samfunnsfarmasi og praksis skal dekke svært
mange læringsutbytter samtidig som vi mener dette samfunnsfarmasi er en viktig del av
farmasien. 2,5 studiepoeng på farmakoterapi er plassert der for å kunne oppnå det minste
felles multiplum man har blitt enig om i 3+2 gruppen på farmakoterapi.
Vi har hatt mange ulike modeller oppe i prosjektgruppen for 3+2 og vi landet på følgende
modell:
Studiemodell
Bachelor i farmasi ved Nord universitet er bygd opp slik:
Merk at emnekodene ikke er opprettet ennå da vi venter på retningslinjer for dette
Farmasi, bachelorgradsstudium kull 2017-2020
Endringer i studiemodell kan forekomme Beskrivelse av studiemodell: Tabellen viser med et
tall hvor mange studiepoeng emnet har, og X for hvilket semester emnet går. Tallet angir når
studiepoeng utløses.
STUDIEPOENGBELASTNING
Emne

Avsl. Eks.

SP

2017
Høst

2018
Vår

2018
Høst

2019
Vår

FARXX1 Generell kjemi

10

10

FARXX2 Samfunnsfarmasi

10

10

FARXX3 Cellebiologi og fysiologi

10

10

FARXX4 Folkehelse

10

10

FARXX5 Organisk kjemi

10

10

FARXX6 Mikrobiologi og immunologi

10

10

FARXX7 Bio-organisk kjemi

10

10

FARXX8 Legemiddelframstilling

10

10

FARXX9 Farmakologi 1

10

10

FARX10 Legemiddelkjemi

7,5

7,5

FARX11 Farmakologi 2

15

15

2019
Høst

2020
Vår

Emne

Avsl. Eks.

2017
Høst

SP

2018
Vår

2018
Høst

2019
Vår

2019
Høst

FARX12 Legemiddelanalyse

7,5

FARX13 Farmakoterapi

7,5

7,5

FARX14 Legemiddelteknologi

10

10

12,5

X

FARX15 Bachelor
FARX16 Farmasøytisk praksis

7,5

12,5

30

Sum

2020
Vår

30

180

30

30

30

30

17,5

42,5

Kommentar til studiemodell: i 6 semester utløses det 42,5 studiepoeng. Dette fordi vi har
valgt å strekke innleveringen av bacheloroppgaven til over jul. Mesteparten av jobben med
bacheloroppgaven vil gjøres før jul, men vi har kommet fram til at det var hensiktsmessig å ha
innleveringen etter jul for at det skal være gjennomførbart. Alle emnene i utdanningen er
obligatoriske.

For å synliggjøre sammenhengen mellom overordnet læringsutbytte og læringsutbyttene på
emnebeskrivelsene har vi laget følgende tabell som viser hvilke emner som dekker de ulike
læringsutbyttene på overordnet nivå:
Tabell LUB overordnet nivå mot LUB på emner

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Farmasøytisk praksis

X

X

Bacheloroppgave

X

X

Legemiddelanalyse

X

X
X
X

Legemiddelteknologi

X

Farmakoterapi

X

X

Farmakologi 2

X

Legemiddelkjemi

X

Farmakologi 1

Mikrobiologi og
immunologi
Bioorganisk kje mi

X

Legemiddelfremstilling

Organisk kjemi

Cellebiologi og fysiologi

X

Folkehelse

Kunnskap
Har inngående kunnskap om sentrale virkestoffers (herunder
plantebaserte) fysikalske, kjemiske og farmakologiske egenskaper
Har bred kunnskap om kroppens oppbygning, funksjon og
sykdomsutvikling
Har bred kunnskap om sammensetning og fremstilling av sentrale
legemiddelformer, samt deres fysikalske, kjemiske og
biofarmasøytiske egenskaper
Har bred kunnskap om legemidlers effekter, bruk og plass i
forebygging og behandling av sykdom ut i fra et individ- og
samfunnsperspektiv
Har grunnleggende kunnskap om kvalitetskrav, -sikring og kontroll av legemidler, legemiddelrelaterte produkter og tjenester
Har kunnskap om sentrale legemiddelanalytiske metoder
Har kunnskap om basale matematiske, statistiske og
epidemiologiske metoder
Har kunnskap om veterinærmedisinsk farmakologi
Har kunnskap om farmasiens historie, tradisjon, egenart og plass i
samfunnet
Har kjennskap til klinisk utprøving av legemidler med tilhørende
innsamling av og krav til dokumentasjon
Ferdigheter

Samfunnsfarmasi

Emner

Generell kjemi

Tabell LUB overordnet nivå mot LUB på emner
Læringsutbytter

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

Kan ekspedere resepter, vurdere reseptordinasjoner, identifisere
og håndtere legemiddelrelaterte problemer, gi
legemiddelinformasjon og tilrettelegge for brukermedvirkning på
en måte som sikrer riktig legemiddelbruk
Kan samle legemiddelinformasjon og foreslå løsninger på
teoretiske og praktiske farmasifaglige utfordringer basert på
kritisk vurdering og logisk argumentasjon
Har grunnleggende ferdigheter innen aseptisk arbeidsteknikk
Kan anvende systemer for kvalitetssikring av legemidler,
legemiddelrelaterte produkter og tjenester og arbeide i tråd med
regler for produksjon og distribusjon
Kan bruke og følge opp internkontrollsystemer
Kan arbeide selvstendig i tråd med lover, forskrifter og yrkesetiske
retningslinjer
Kan nyttiggjøre seg forskningsbasert kunnskap, planlegge og
gjennomføre et faglig prosjekt alene eller i samarbeid med andre i
tråd med allment aksepterte faglige krav
Kan nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen og
reflektere kritisk over egen yrkesutøvelse
Generell kompetanse
Kan aktivt bidra til utvikling av farmasien og farmasøytens rolle i
samfunnet
Kan reflektere over etiske problemstillinger, vise respekt for
brukere av farmasøytiske tjenester og gi veiledning som ivaretar
brukerens integritet og rettigheter
Kan samhandle og kommunisere med samarbeidspartnere og
brukere av farmasøytiske tjenester
Kan bidra til og delta i tverrfaglig samarbeid til det beste for
pasienten/kunden
Kan reflektere over betydningen av vitenskapelig dokumentasjon
og skille mellom dokumenterte og udokumenterte påstander
Kjenner til nytenkning innen relevante fagfelt og behersker enkle
verktøy som benyttes i innovasjon og entreprenørskap
Har innsikt i lokale og globale helse- og miljøutfordringer
Har innsikt i legemiddelrelaterte problemstillinger i det
multikulturelle samfunn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

Som man kan se av tabellen er alle overordnede læringsutbytter dekt opp av
emnebeskrivelsene.

2.4 Tilpasning av Arbeids og undervisningsformer i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene
Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttene slik at
læringsutbyttet for studiet oppnås.
Når vi har jobbet med studieplan har vi tatt utgangspunkt i retningslinjer og rutiner, samt råd
fra administrasjonen i avdelingen.
Vi har ikke synliggjort i emnebeskrivelsene hvilke arbeids- og undervisningsformer det er i
hvert emne. Vi har referert til overordnet del av studieplan der følgende står oppført under
arbeidsformer:
Arbeidsformene som kan benyttes er selvstudier og egenaktivitet, organisert gruppearbeid,
problemorientert arbeid, problembasert læring, forelesninger, nettbaserte forelesninger,
nettleksjoner, kollokvier, oppgaveseminar, laboratoriekurs, labrapporter, skriftlige øvinger,
ferdighetstrening, skriftlig formidling og muntlig presentasjon, prosjektarbeid, loggskriving,
rollespill, diskusjoner, refleksjon, studentledet undervisning, medstudentrespons, samt

seminarer, kollokvier og praksisstudier. I flere av disse arbeidsformene står digital teknologi og
pedagogikk sentralt.
Tanken med å gjøre det slik var man skapte frihet for læreren til å velge det pedagogiske
opplegget som passer den aktuelle læreren best for å oppnå læringsutbyttene i emnene.
Studentene har fått presentert arbeids- og undervisningsformer ved oppstarten av emnet.
Når vi godkjenner studieplaner for 3 år framover syntes vi at det var uhensiktsmessig å låse
det pedagogiske opplegget. Ved å kunne velge fritt blant arbeidsformene som står oppført i
overordnet del hadde lærerne stor frihet til å lage et opplegg som passet de, samtidig som de
jobbet for å oppnå læringsutbyttene. Vi ser nå at vi trolig må synligjøre arbeidsformene på
hvert emne for at det skal bli lettere å se sammenhengen mellom arbeids- og
undervisningsformer og læringsutbytter. Dette må i så fall gjøres i neste runde
(desember/januar)

2.5 Sammenheng mellom eksamensordninger, vurderingsformer og læringsutbytter
Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset
læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttes oppnås
Det benyttes ulike eksamensordninger og andre vurderingsformer i studiet. Eksamens- og
vurderingsformer er tilpasset læringsutbyttene i det enkelte emne i studiet. Men det blir det
samme her som ved forrige punkt. Vi har ikke beskrevet arbeidskrav tydelig nok i
emnebeskrivelsene i forhold til nye retningslinjer i universitetet. Vi må gå inn i
emnebeskrivelsene å tydeliggjøre dette også.

2.6 Studiets faglige relevans for arbeidsliv og/eller videre studier
Studiet er en profesjonsutdanning og er således tydelig rettet mot arbeidsliv. Det er også
rettet mot videre studier i og med at studiet spesielt er tilrettelagt for en 3+2 modell i farmasi.
De aller fleste av våre studenter har fått jobbtilbud før de er ferdige hos oss. Studiet vil etter
innføring av 3+2 bli ennå mer relevant for master i farmasi (2 år). Det har vært svært god
søknad på masteren i farmasi ved NTNU etter den ble opprettet. Det første året hadde de 6
søkere per studieplass. Ca 40- 60% av de som hittil har blitt tatt opp på NTNU har kommet fra
Nord universitet.
I 2015 scoret farmasiutdanningen best blant de tre bachelorutdanningene i Norge på
yrkesrelevans med 4,8 av 5 poeng i studiebarometeret. Det er vanskelig å si hvordan dette
slår ut etter omlegging av studiet, men vi vil jobbe mot at studentene skal oppleve at studiet
er relevant for den jobben de skal ut i.
http://www.studiebarometeret.no/no/Sammenligne/221_RES/1130_B-FARM/257_RESB

2.7 Studiets kopling til forskning og faglig utviklingsarbeid
Farmasi baserer seg både på den naturvitenskapelige og den samfunnsvitenskapelige
tradisjon. I studiets basale naturvitenskapelige emner (eksempelvis cellebiologi, fysiologi,
mikrobiologi og kjemi) møter studentene hovedsakelig lærebøker som er basert på blant
annet basalforskning. Når det gjelder samfunnsvitenskapelig forskning møter studentene
dette allerede i første semester, der de blant annet lærer om kravene til kliniske utprøvinger
av legemidler (prekliniske studier og kliniske randomiserte kontrollerte studier). Studentene
introduseres så gradvis for flere ulike studiedesign på andre (eksempelvis tverrsnittsstudier og
kohortstudier) og tredje (eksempelvis kasus-kontrollstudier og meta-analyser) studieår.
Studiet har også fokus på kritisk vurdering av litteratur, herunder vitenskapelige
forskningsartikler. Forskningsartikler er pensum i flere av studiets emner.
Studentene gjennomfører en større teoretisk litteraturoppgave i andre semester der
hensikten blant annet er å introdusere vitenskapsteori, forskningsetikk og kritisk
kildevurdering, samt IMRAD-strukturen. Studentene skriver også bacheloroppgave på tredje
studieår, der hensikten er den samme, men kravene til innhold og struktur er høyere enn
første studieår.
Farmasifaget handler i stor grad om ekspedisjon av legemidler uten resept og på resept,
informasjon til legemiddelbrukere og samarbeid med andre helsepersonellgrupper. Med
tanke på den store mengden vitenskapelig litteratur som omhandler legemidlers effekter (og
skadelige effekter), er det viktig at studentene tidlig blir gjort kjent med kravene til
dokumentasjon for legemidler, og kan vurdere mange ulike forskningsartikler. Studentene
introduseres derfor for de vanligste studiedesignene aktuelle for vurdering av legemidlers
effekter, og vi anser dette som essensielt for å kunne fungere som farmasøyt blant annet i
apotek. Studiet legger i stor grad legger til rette for dette gjennom et gradvis økende fokus på
anvendelse av forskning i løpet av studiets tre år.

2.8 Studiets ordninger for studentutveksling og internasjonalisering
I og med at bachelor i farmasi som leder til autorisasjon som reseptarfarmasøyt er et
særnordisk fenomen har det hittil vært utfordrende å finne internasjonale
samarbeidspartnere. Det foreligger en avtale med Portugal. Men den er tilpasset dagens
studium (for studenter som fullfører fra d.d til våren 2019). Det må opprettes nye avtaler for
studenter som tas opp på ny studieplan høsten 2017. Det jobbes med dette og målet er at vi
skal ha avtaler på plass senest August 2017 slik at det blir forutsigbart for studentene hvor de
kan dra på utveksling. Per nå er det skrevet i studieplanen at det planlegges å tilrettelegge for
utveksling i deler av 5. semester.

2.9 Lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser og
arbeidsforhold for studentene
Alle heltidsstudenter i farmasi har campus Namsos som studiested. Vi har også
deltidsstudenter som er i løp, disse har teorisamlinger på Stjørdal og laboratoriesamlinger i
Namsos. Fokuset under vil være på fasilitetene heltidsstudentene har tilgang på.

Lokaler og lokalisasjon
Studiestedet Namsos har ca 600 studenter og ca 80 ansatte. Namsos er en relativt liten by
med i underkant av 14 000 innbyggere. Campus ligger i sentrum og i umiddelbar nærhet til to
ulike studentboliger. Det er også flyplass i Namsos. Studentorganisasjonen i Namsos har
avtaler med Namsoshallen om at studenter ved Nord kan bruke en av hallene en gang i uken.
Campus Namsos har flere ulike helsefagutdanninger, noe som legger forholdene til rette
framtidens krav om mer tverrprofesjonell samarbeidslæring/kompetanse. I tillegg til farmasi
er det vernepleie, sykepleie og master i Psykisk helse ved campus Namsos. Det er også
planlagt oppstart av bachelor i prehospitalt arbeid (paramedic) fra høsten 2017. Campus
Namsos brukes også av en flere etter- og videreutdanninger og som samlingssted for enkelte
deltidsutdanninger.
På campus Namsos har studentene tilgang til klasserom, grupperom, bibliotek, IT-Hjelp,
datasal, bokhandel og kantine. Farmasistudentene har tilgang til et eget grupperom:
«apoteket». Studentene kan i tillegg booke et av de andre grupperommene ved campus ved
behov. Farmasistudentene har også tilgang på to moderne laboratorier: Galenisk lab
(legemiddelfremstilling og legemiddelteknologi ) og kjemilab (alle andre labfag). Det er også
et rom for steril framstilling av legemiddler med «LAF-benker».
På campus Namsos er det stort sett slik at studentene har «faste» klasserom i den grad det er
mulig. Alle klasserommene som brukes av utdanningen har smartboard og opplegg for
streaming av undervisning (Skype), digitalisering har vært et av satsningsområdene for gamle
HiNT og farmasiutdanningen. Et av klasserommene som farmasi bruker er også tilrettelagt for
personer med hørselstap (dette gjelder også andre klasserom og auditorier).
Alle Nords studiesteder er tilpasset rullestolbrukere.
Det er gratis parkering for studenter, ansatte og besøkende ved campus Namsos.
Bibliotektjenester
Det finnes et bibliotek på hvert studiested, biblioteket ved campus Namsos har per i dag
litteratur innenfor farmasi, vernepleie, master i psykisk helse og sykepleie. Alle studentene
kan låne litteratur på alle bibliotekene.
Biblioteket kan betjene både fagpersonell og studenter. De tilbyr en rekke tjenester, for
eksempel utlån, veiledning, brukeropplæring og tilganger til ulike tidsskrift. Vi har bladt annet
brukt biblioteket som ressurs for å ha kurs for studentene innen kildesøk og akademisk
skriving.
Administrative og tekniske tjenester
Nords administrasjon ivaretar administrative tjenester på alle studiestedene. Som en følge
av fusjonen pågår det nå en omorganisering av administrative tjenester. Noe administrative
tjenester vil ligge sentralt i universitetet og noe vil ligge på fakultet og campusnivå. I namsos
har vi per i dag tilgang på følgende administrative tjenester: dekans saksbehandler, økonomi,
førstekonsulenter og studentveileder. Av tekniske tjenester er det vaktmester og to
renholdsarbeidere.

Sett fra farmasistudentenes sin side har de per i dag tilgang på følgende administrative
tjenester: tilgang på studieleder, studieveileder og eksamensansvarlig/praksisansvarlig
(førstekonsulent). Ansvarsområdene er tydelig fordelt og det oppleves som studentene vet
hvor de skal gå for å få hjelp med hva.
Alle ansatte innen administrasjon og drift introduserer seg for de nye studentene som
kommer hver høst slik at studentene vet hvem de skal ta kontakt med.
IKT-ressurser
IT-tjenesten har ansvar for brukerstøtte, nettverksdrift, systemdrift, systemutvikling og
tilpasning. IT-tjenesten yter brukerstøtte til ansatte og studenter. IT-tjenester har satset
mye på å tilgjengeliggjøre informasjon på nett og de har flere gode brukerveiledninger som
studenter og ansatte kan bruke. IT-tjenesten har også en egen hjelpetelefon og mailadresse
man kan bruke om man har behov for hjelp
Ved Nord er det full dekning av trådløsnett i alle bygg.
Nord benytter det nettbaserte læringssystemet Fronter. Fronter brukes som
kommunikasjonsverktøy mellom studentene og mellom studenter og forelesere. Fronter
brukes også til å legge ut informasjon, notatstøtter, oppgaveinnlevering, veiledning og for
tilgjengeliggjøre lenker til nettleksjoner og opptak av undervisning.
Nord har en sentral kopi-/ og utskriftsordning der studentene bruker sitt studentkort for å
skrive ut, kopiere eller scanne. Studentene betaler en liten sum for utskrift. De fyller selv opp
sitt kort via IT sine nettsider på nord.no.
På nord.no liger det en egen fane som heter «for studenter». Her finner studentene alt de
trenger, blant annet innlogging til fronter og studentweb, lover og regelement, informasjon
og studieplaner. Studenter ved Nord har gratis tilgang til Office 365 med outlook e-post,
kalender og kontakter, Lync, apper for telefon og nettbrett m.m. Studentene har også gratis
tilgang på office 2013 pro med word, exel, powerpoint osv.
Farmasiutdanningen (og andre utdanninger på Nord) bruker Skype for Business som
kommunikasjonsverktøy til digital kommunikasjon og nettundervisning. Skype brukes også til
veiledning og oppfølging av studenter i praksis.
Det ligger ut bruksanvisninger og videoer som tar for seg bruk av de fleste av systemene
studentene og ansatte har tilgang til. I tillegg tilbyd det jevnlig kurs til ansatte, kursene
arrangeres stort sett av IKT-pedagogisk senter. Vi har også brukt IKT-pedagogisk senter for å
gi et innføringskurs til studentene ved studiestart eller ved behov senere i utdanningsløpet.
Arbeidsforhold for studentene
Ved campus Namsos er det et servicetorg med tilhørende bokhandel (drevet av student i
Nord). Servicetorget bistår studentene med studentkort og studieavgift, spørsmål rundt
campus, hvem de skal snakke med om de har ulike spørsmål, hvordan de skal melde seg opp
til eksamen osv. De i servicetorget svarer også på spørsmål rundt student i Nord og de
tjenestene de tilbyr.

Studieveileder ved campus Namsos bistår studentene med yrkes- og utdanningsveiledning,
spørsmål rundt internasjonalisering, tilrettelegging og utforming av individuelle planer.
Det er også en studentveileder tilgjengelig for studentene på campus Namsos.
Studentveilederen har faste kontordager i Namsos og kan bistå eller være en samtalepartner
for studenter som ar utfordrende situasjoner rundt trivsel, psykisk helse og lignende.
Studentsamskipnaden – student i Nord er også en viktig støttespiller for studentene
gjennom sine tilbud på studiestedet. Student i Nord tilbyr kantine, studentbarnehage,
veiledningstjenester, studentboliger og bokandel.
Farmasistudenter fra alle heltidskullene er per nå representert i studentorganisasjonen i
Nord. Studentorganisasjonen har et eget kontor i kantinen der studentene kan komme med
smått og stort, de har jevnlige møter og arrangerer flere sosiale sammenkomster (for
eksempel fotball, grilling, byttekveld osv ) for studenter ved campus Namsos.
Studentorganisasjonen bidrar til å skape felles arenaer for studenter i Namsos på tvers av
studieretning.
Farmasistudentene har også sin egen linjeforening, «Prodrug». Linjeforeningen arrangerer
sosiale sammenkomster (for eksempel pizzakveld, quiz osv). Linjeforeningen arrangerer også
en karrieredag i året, det har vært godt oppmøte fra alle klassene på karrieredagen.
Linjeforeningen bidrar til å skape et godt miljø mellom kullene på farmasi.
Alle kullene i farmasi har en referansegruppe og tillitsvalgte. Referansegruppen og
tillitsvalgte har møter med studieleder minimum 1 gang i semesteret. I referansegruppen
kan studentene gi tilbakemeldinger på forhold i studiet og campus for øvrig. Dette er en
nyttig kanal for at studentene skal ha medvirkning i studiet og dermed påvirke sine
arbeidsforhold.
Konklusjon
Å ha tilgang på overnevnte ressurser er nødvendig for et godt studiemiljø for studentene.
Campus Namsos har blitt tilpasset de siste årene, vi har blant annet fått:
-

Installert smartboard eller smartTV i nesten alle klasserom og møterom
Endret vrimlearealet utenfor biblioteket, satt opp bord og skillevegger slik at
studentene skal kunne sitte der og jobbe
Fått flere stikkontakter på klasserom og i kantinen
Fått godkjent ombygging i deler av bygget for å tilrettelegge etter
tilbakemeldinger fra studenter (for små klasserom)

Læringsmiljøundersøkelser og jevnlige møter med studenter (referansegrupper) har gitt oss
mange nyttige innspill i forhold til hvordan studentene opplever Campus Namsos. Som nevnt
over er det gjort mange utbedringer og det må gjøres flere framover også da behovene
endrer seg med innføring av nye system (for eksempel satsning på digitalisering). Både
studenter og ansatte har opplevd at campus Namsos noen ganger er underdimensjonert.
Campus Namsos har hatt sterkt vekst i antall studenter og det merkes i trykket på klasserom
og undervisningsrom. Noe av dette løses ved punktene som er satt opp over, og noe vil løses
ved bedre planlegging og ressursutnyttelse av klasserom.

Det er viktig at IT tjenesten i Namsos opprettholdes på samme nivå eller høyere enn det er i
dag. Vi har hatt store satsninger på digitalisering og det er svært viktig å ha tilgang på ITpersonell på campus.
Vi vet ikke hvordan administrasjonen på campus blir i 2017. Men slik den har vært organisert i
HiNT/Nord har det fungert bra både for fag og studenter.

3.1 Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlende kompetanse
Se vedlegg 10 for tabell over fagmiljøets sammensetning og størrelse.
Sammensetningen er god med tanke på å dekke alle deler av studiet. Det er fortsatt enkelte
områder der det bare er to lærere som underviser, men der har vi folk i våre nettverk vi kan
leie inn ved behov. Det har tidligere vært stort fokus på utdanningsbiten for å bygge et godt
og solid studie. Forskning har blitt gjennomført, men litt på sidelinjen i forhold til utdanning.
Det har vært økt forskningsaktivitet de siste årene. Ved at vi har hatt deltidskull har vi kunne
rekruttert flere førsteamanuenser inn i studiet. Dette har vært med på å styrke den totale
kompetansen og gitt økt fokus på forskning.
I forhold til fagområder i studiet er det hovedsakelig statistikk vi må leie inn kompetanse de
første årene, samt til enkelte tema på enkelte emner.
Det er per i dag 11,3 årsverk i studiet, det er medregnet to stipendiater. 8,3 av årsverkene
brukes inn til bacheloren i farmasi (3 heltidskull+ et internfinansiert deltidskull). De resterende
tre årsverkene brukes til følgende: studieleder, utleie innad i institusjonen, stipendiater,
oppdragsfinansiert deltidsstudie og i de to emnene vi har ansvar for på masteren i farmasi ved
NTNU. Med den fagstaben vi har i dag skal vi være godt rustet for utdanning og forskning også
framover. Det kan bli nye arbeidsvilkår for ansatte i Nord universitet, det er derfor ikke lagt
fram noen oversikt utover vedlegg 10 på fordeling mellom forskning og utdanning.
Merk at det er søkt om endring i kostnadsklasse for farmasiutdanningen ved Nord. I dag er
det ulik finansiering av farmasiutdanningene i Norge. UiO, UiB, NTNU og UiT har
kostnadsklasse B, mens Nord og HiOA har kostnadsklasse D. Økning av kostnadsklasse for
Nord (HiNT) og HiOA var opprinnelig et kriterium (satt av profesjonsrådet) for å innføre 3+2 i
Norge (som ikke er innfridd ennå). Kriteriet ble satt for å sikre at man kan ha og opprettholde
like god kvalitet på alle farmasiutdanningene i Norge. Farmasi er relativt kostnadskrevende
både på forsknings (dyrt utstyr, spesielt i de naturvitenskaplige emnene) og
undervisningssiden (mye lab og høye krav til sikkerhet på lab). Vi kan drive utdanningen med
den kostnadsklassen vi har i dag, men for å kunne sammenligne oss med de andre må
kostnadsklassen opp. En økning av kostnadsklassen vil ha stor betydning for fagmiløet da det
vil åpne opp for å ansette flere, noe som trolig vil medføre at vi kan drive mer aktiv forskning
og at vi kan gi studentene samme tilbud som de får ved de andre universitetene. Det vil også
gjøre fagmiljøet sterkere da vi kan utfylle de fagområdene der det fortsatt er få fagpersoner.

3.2 Fagmiljøets deltagelse i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk
De ansatte på farmasiutdanningen er med i en rekke samarbeid og nettverk som gir erfaringer
som kan brukes i studiet og bidra til økt utdanningskvalitet.
Presentasjon av relevante nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk
For å lette oversikten kan man skille mellom samarbeid på utdanning og forskning.
Ansatt
Anne
Brekken
Daniel
Zeiss

Håvard
Jakobsen

Aktive samarbeid eller nettverk
utdanning
Er med i 3+2 gruppe for kjemifagene.
Er ekstern sensor på kjemi ved HiOA
Er med i 3+2 gruppe for biofarmasi.
Er med i studieprogramrådet i
masteren i farmasi ved NTNU
Er ansvarlig for et av kursene for
masteren i farmasi ved NTNU
Er ekstern sensor på legemiddelkjemi
ved HiOA
Er med i 3+2 gruppe på biofarmasi
-Er ansvarlig for et av kursene på
masteren i farmasi ved NTNU

Marianne Er med i 3+2 gruppe innen
K Nilsen
samfunnsfarmasi/praksis
Sitter i nasjonal praksisgruppe
Samarbeid med farmasiutdanning i
Porto – internasjonalisering
Eirik J
Er med i 3+2 gruppe på kjemi
Solum
Er veileder på masterstudenter ved
UiO
Er ekstern sensor på ulike
farmasiutdanninger

Hege
Sletvold
Linda
Reppe

Er med i 3+2 gruppe innen
farmakologi/farmakoterapi
Er med i profesjonsråd for forskning
og utdanning i farmasi
Er med i studieprogramrådet for
masteren i farmasi ved NTNU

Aktive samarbeid eller nettverk
forskning
Ingen aktive
Er medlem i farmasøytisk
forskningsutvalg
Er fagredaktør Norsk farmasøytisk
tidskrift
Er med i forskergruppe i Nord

Ingen aktive, men har et internasjonalt
nettverk fra tidligere forskning
Er med i forskergruppe i Nord
Ingen aktive, starter i stipendiatstilling
1 januar 2017.
Er med i forskergruppe i Nord

Er med i den nasjonale forskergruppa
LIPCHEM
Samarbeider med forskergruppa
PharmaTox
Samarbeider med Dr. Yasser
Mahmoud; National Research Center, ,
Egypt.
Samarbeider med Professor Sandra
Lieken
Er med i forskergruppe i Nord
Ingen aktive på nasjonalt nivå. Er med i
forskergruppe i Nord
Samarbeid med kliniske
farmakologiske avdelinger og
legemiddelinformasjonssentre i Norge
(RELIS), Sverige og Danmark
Er med i forskergruppe i Nord
Samarbeider med forskere på
trafikklærerutdanningen i Nord

Hege T
Bell

Er sensor ved masteren i farmasi ved
NTNU

Er med i tre forskergrupper:
Pasientopplæring og
brukermedivrkning (PEP) ved Institutt
for samfunnsmedisin (ISM) NTNU
Legemidler og legemiddelhåndtering
ved Nord Universitet
Nordisk forskningsgruppe i
samfunnsfarmasi (Samarbeid NTNU,
HiOA, UiO i Norge og Universitet i
Uppsala og Universitetet i København)

Aileen
Lien

Er med i 3+2 gruppe på farmasøytisk
biovitenskap
Er ekstern sensor på farmakologi ved
UiT

Ingen aktive

De fleste av farmasiutdanningens ansatte er medlemmer i forskningsgruppen Legemidler og
legemiddelhåndtering ved Nord Universitet. Denne er nylig opprettet. Gruppen består av
forskere fra både farmasi- og sykepleieutdanningen, og har deltakere som også er en del av
Senter for omsorgsforskning Midt. Tverrfaglighet er viktig i denne gruppen.
Se vedlegg 11 for Eksempler på nasjonale og internasjonale nettverk ved farmasiutdanningen
og mer detaljer om samarbeidet.
Relevans av disse samarbeidene
3+2
Det at de fleste ansatte deltar i de nasjonale 3+2 gruppene innenfor sine respektive emner er
svært positivt. De nasjonale gruppene har hatt flere møter innad i de ulike faggruppene og
det har vært avholdt et felles møte for alle faggruppene innen farmasi.
Spesifikke resultater fra 3+2 nettverket som har betydning for utdanningskvalitet
-

-

-

Basert på de overordnede læringsutbyttene har emneansavalige på tvers av
studiestedene blitt enige om hva som skal være minste felles multiplum i de ulike
emnene. Dette er positivt for studentene fordi det bidrar til at de har tilnærmet lik
grunnkompetanse etter 3 års studier. Dette er spesielt viktig for de studentene som
skal ta en master etter endt bachelor
Lærerne har blitt enige om å dele nettressurser på tvers og de har satt mål om at vi
skal utnytte kompetansen som er på tvers av institusjonene slik at de som er «best» i
et tema kan undervise i det på flere av bachelorutdanningene i farmasi. Dette er per
nå på planleggingsstadiet, men noen nettressurser er allerede blitt delt.
Lærerne har i flere av fagområdene blitt enige om felles pensum på tvers av
institusjonene, dette åpner opp for at det blir lettere å sensurere for hverandre.
Det er ønskelig å dele eksamensoppgaver på tvers.

-

Felles utfordringer i studiet har blitt diskutert og man har forsøkt å komme fram til
felles løsninger. For eksempel vil studentene som tas opp neste år kunne få en
utfordring med at kjemien i studiet er på et høyere nivå enn tidligere, uten at
opptakskravet om kjemi er iverksatt (det er søkt om dette fra 2018). Her har man blitt
enige om at hver institusjon skal lage 1-2 nettleksjoner som innføring til kjemifaget.
Studentene på de tre bachelorutdanningene i farmasi vil da ha tilgang på 3-6
nettleksjoner som kan gjøre oppstarten av kjemifaget enklere for de.

Forskergrupper
At de fleste ansatte er med i en eller flere forskergrupper er positivt med tanke på å øke
forskningsaktiviteten i farmasiutdanningen. Ved å delta i lokale, nasjonale og internasjonale
forskergrupper bygger man nettverk og kan legge grunnlaget for felles søknader om
forskningsmidler. Forskergruppen i Nord universitet som de fleste er med i har fokus på
legemidler og legemiddelhåndtering. Dette er et felt som er svært aktuelt. Det tverrfaglige
fokuset i forskningsgruppen underbygger også kravene om samhandling på tvers av
profesjoner til det beste for brukeren/pasienten.
Ekstern sensur
Mange av lærerne er eller har vært eksterne sensorer på de andre farmasiutdanningene i
Norge. Vi bruker også eksterne sensorer som er ansatt på de andre farmasiutdanningene i
Norge. Ved at man bruker hverandre som sensorer får man faglige diskusjoner på tvers av
institusjonene og man får kvalitetessikret eksamensoppgavene gjennom at ekstern sensor
godkjenner eksamenssettet. Dette kommer studentene til gode.
Samarbeid med NTNU
Nord har emneansvar på to av emnene på masteren i farmasi ved NTNU. Gjennom dette
samarbeidet får de involverte utvidet sin kompetanse og sitt nettverk. Samtidig får man en
sterk kobling mellom bacheloren og masteren som gjør det enklere for oss å se helheten slik
at studentene får et best mulig 3+2 løp.
Deltagelse i Profesjonsråd
Studieleder og Linda Reppe er utdanningens representanter i det nasjonale profesjonsrådet
for forskning og utdanning innen farmasi. I profesjonsrådet tar man opp saker som er felles
for alle farmasiutdanningene og det er en arena for å drive forskning og utdanning innen
farmasi i Norge framover. Studieleder sitter i arbeidsutvalget i profesjonsrådet og er dermed
med å utforme saker og høringssvar fra rådet. Dette arbeidet gir viktig innsikt i de krav som
ligger på utdanningene i dag. Samtidig er det med flere representanter fra arbeidslivet i
profesjonsrådet slik at man får oppdatert kunnskap på hva praksisfeltet ønsker at vi skal
utdanne farmasøyter til.

3.3 Tilsatte og førstestillingskompetanse i studiet.
Alle ansatte på studiet har hovedstilling ved institusjonen. Med 45% førstekompetanse har vi
tilstrekkelig førstekompetanse i forhold til kravene.
Vi har personer med førstekompetanse som er inne med emneansvar og/eller undervisning
på 14 av 16 emner. De emnene det ikke er førstekompetanse inne på er generell kjemi og
legemiddelfremstilling. Emneansvarlig på legemiddelfremstilling er inne i et førstelektorløp nå
og planlegger å være ferdig høsten 2017. På generell kjemi har vi en habil kjemiker som har
lang undervisningserfaring og som har tatt store deler av en doktorgrad innen kjemi.

3.4 Fagmiljøets forskning og faglige utviklingsarbeid
Fagmiljøet driver hovedsakelig forskning innen to grener av farmasien: samfunnsfarmasi og
kjemi.
De vedlagte publiseringslistene viser artikler/rapporter publisert de siste fem årene. I tillegg er
formidling av forskning vist i den enkeltes CV. Ansatte har de siste årene bidratt med
forskning innen hovedsakelig legemiddelkjemi (Eirik J. Solum) og samfunnsfarmasi (Lise
Sagmo, Marianne K. Nilsen, Hege Therese Bell, Linda A. Reppe, Hege Sletvold), men også
innen legemiddelteknologi (Lise Sagmo og Daniel Zeiss). Publikasjonene er i noen grad (men
ikke bare) knyttet til PhD-løp. Vitenskapelige artikler er publisert i tidsskrifter med både nivå 1
og 2 i hht. Norsk Senter for Forskningsdatas (NSD) klassifisering av tidsskrifter. Totalt har de
ansatte publisert 13 artikler på nivå 1, og 1 artikkel på nivå 2, i tillegg til en rekke andre
rapporter. Dette viser at de ansattes forskning holder et høyt nivå.
Utviklingsarbeid drives kontinuerlig innenfor alle emner. For å nevne noe har det ved
farmasiutdanningen vært stort fokus på å ta i bruk digitale ressurser som støtte til tradisjonell
undervisning. Alle ansatte har erfaring med bruk av digitale verktøy og har utviklet
nettressurser for studentene.
3.5 Fagmiljøets og eksterne praksisveilederes erfaring fra praksisfeltet.
Alle som jobber innen praksisfagene har erfaring fra praksisfeltet (se vedlegg 10), alle har ikke
like ny erfaring, så flere har gjennomført hospitering for å holde seg oppdatert på
praksisfeltet. For praksisen som studentene skal gjennomføre er det et krav fra praksispoolen
at praksisveiledere skal ha minimum 1 års arbeidserfaring som farmasøyt i apotek for å være
veileder.

Hopp til hovedinnhold
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INNLEDNING
Bachelorutdanningen i farmasi er et profesjonsstudium som gir grunnlag for å søke om autorisasjon som
reseptarfarmasøyt.
Som grunnlag for utøvelsen av farmasøytyrket er kunnskaper om legemidlenes oppbygning, egenskaper, virkning,
anvendelse og framstilling sentrale. Begrepene legemiddelinformasjon, legemiddeldistribusjon og
legemiddelproduksjon er en viktig del av reseptarfarmasøytens yrkeskunnskap. I yrkesutøvelsen integreres
medisinske, kjemiske, farmasøytiske og samfunnsvitenskapelige emner. Arbeidet med ekspedisjon av legemidler
og veiledning i bruk av legemidler forutsetter grunnleggende teorikunnskaper fra de ulike fagområdene. Praktisk
anvendelse av fagkunnskapen bidrar til hensiktsmessig problemløsning i samarbeid med pasienter, kolleger og
andre samarbeidspartnere.
De fleste reseptarfarmasøyter får jobb i apotek. Apotekene er en del av helsetjenesten i Norge. De er lokale
fagmiljøer med kunnskap om legemidler og skal bidra til å fremme riktig legemiddelbruk. Farmasøytens
arbeidsoppgaver krever kontakt og samarbeid med blant annet pasienter, leger, tannleger, veterinærer,
hjemmebaserte tjenester og sykehus/sykehjem. Gode kommunikasjonsferdigheter er en nødvendig del av den
totale yrkeskompetansen, og kommer til anvendelse både i kontakten med pasient og andre
helsepersonellgrupper. Det settes fokus på muntlige og skriftlige norskkunnskaper i studiet.
Farmasiutdanningen har tatt i bruk og satser på digitale undervisningsmetoder som støtte til tradisjonell
undervisning.
En bachelorkandidat i farmasi skal ha de kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen farmasøytiske fag som
kvalifiserer til offentlig autorisasjon som reseptarfarmasøyt jf. Lov om helsepersonell, herunder å inneha
ekspedisjonsrett på norske apotek.
Nord Universitet skal utdanne ansvarsbevisste og reflekterte reseptarfarmasøyter til ulike områder av
legemiddelbransjen og helsevesenet, samtidig som det legges grunnlag for livslang læring. Dannelse er sentralt og
skal bidra til at studentene oppøver evne til bevisstgjøring, kritisk vurdering, ansvarlig handling og til å ta
reflekterte valg.

Denne studieplanen beskriver mål, innhold, læringsutbytter, omfang, vurderingsordninger og arbeids- og
undervisningsformer i utdanningen.

OPPTAKSKRAV OG RANGERING
Generell studiekompetanse samt Matematikk (R1 eller S1+S2) og ett av fagene Kjemi 1, Fysikk 1 eller Biologi 1.
Opptakskrav er regulert gjennom forskrift om opptak til høyere utdanning.
Søkere over 25 år som ikke dekker de formelle opptakskravene kan søke om opptak på grunnlag
av realkompetansevurdering.
Det kreves godkjent politiattest.
Tilleggsopplysning til søkere: når man skal velge et realfag i tilegg til kravet om matte anbefaler vi at man velger
kjemi 1. Hvis man ikke har kjemi fra før av anbefales det å lese seg opp i pensum fra kjemi 1 fra videregående skole
før studiestart. Årsaken til dette er at kjemien i studiet starter på et relativt høyt nivå.

VARIGHET OG OMFANG
Farmasistudiet er et treårig fulltidsstudium som gir 180 studiepoeng. Hvert år tilsvarer 60 studiepoeng og er på 1.
syklusnivå (bachelor) ifølge Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning (NKR).

FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE
Etter endt bachelorgradsstudium i farmasi skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte:
Kunnskap: Kandidaten












har inngående kunnskap om sentrale virkestoffers (herunder plantebaserte) fysikalske, kjemiske og
farmakologiske egenskaper
har bred kunnskap om kroppens oppbygning, funksjon og sykdomsutvikling
har bred kunnskap om sammensetning og fremstilling av sentrale legemiddelformer, samt deres
fysikalske, kjemiske og biofarmasøytiske egenskaper
har bred kunnskap om legemidlers effekter, bruk og plass i forebygging og behandling av sykdom ut i fra
et individ- og samfunnsperspektiv
har grunnleggende kunnskap om kvalitetskrav, -sikring og -kontroll av legemidler, legemiddelrelaterte
produkter og tjenester
har kunnskap om sentrale legemiddelanalytiske metoder
har kunnskap om basale matematiske, statistiske og epidemiologiske metoder
har kunnskap om veterinærmedisinsk farmakologi
har kunnskap om farmasiens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet
har kjennskap til klinisk utprøving av legemidler med tilhørende innsamling av og krav til
dokumentasjon

Ferdigheter: Kandidaten










kan ekspedere resepter, vurdere reseptordinasjoner, identifisere og håndtere legemiddelrelaterte
problemer, gi legemiddelinformasjon og tilrettelegge for brukermedvirkning på en måte som sikrer riktig
legemiddelbruk
kan samle legemiddelinformasjon og foreslå løsninger på teoretiske og praktiske farmasifaglige
utfordringer basert på kritisk vurdering og logisk argumentasjon
har grunnleggende ferdigheter innen aseptisk arbeidsteknikk
kan anvende systemer for kvalitetssikring av legemidler, legemiddelrelaterte produkter og tjenester og
arbeide i tråd med regler for produksjon og distribusjon
kan bruke og følge opp internkontrollsystemer
kan arbeide selvstendig i tråd med lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer
kan nyttiggjøre seg forskningsbasert kunnskap, planlegge og gjennomføre et faglig prosjekt alene eller i
samarbeid med andre i tråd med allment aksepterte faglige krav
kan nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen og reflektere kritisk over egen yrkesutøvelse

Generell kompetanse: Kandidaten










kan aktivt bidra til utvikling av farmasien og farmasøytens rolle i samfunnet
kan reflektere over etiske problemstillinger, vise respekt for brukere av farmasøytiske tjenester og gi
veiledning som ivaretar brukerens integritet og rettigheter
kan samhandle og kommunisere med samarbeidspartnere og brukere av farmasøytiske tjenester
kan bidra til og delta i tverrfaglig samarbeid til det beste for pasienten/kunden
kan reflektere over betydningen av vitenskapelig dokumentasjon og skille mellom dokumenterte og
udokumenterte påstander
kjenner til nytenkning innen relevante fagfelt og behersker enkle verktøy som benyttes i innovasjon og
entreprenørskap
har innsikt i lokale og globale helse- og miljøutfordringer
har innsikt i legemiddelrelaterte problemstillinger i det multikulturelle samfunn

Læringsutbyttene i denne delen av studieplanen er felles læringsutbytter for alle Bachelorutdanningene i farmasi i
Norge. Felles læringsutbytter er en del av en 3+2 prosess der man skal legge til rette for at studentene skal kunne
ta en toårig master etter en treårig bachelor i farmasi. Felles læringsutbytter på Bachelornivå er innført på Nord
universitet, Høgskolen i Oslo og Akershus samt ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Felles
læringsutbytter skal sikre at studentene, uavhengig av studiested, har den basiskunnskapen de må ha for å kunne
jobbe som reseptarfarmasøyter og for å kunne ta den toårige masteren i farmasi ved NTNU eller ved Universitetet
i Tromsø.

OPPBYGNING OG SAMMENSETNING
I studiet inngår emner fra flere fagområder. For å lette oversikten over innholdet i studiet er emnene inndelt
fagområdene kjemi, Farmasøytisk biovitenskap, Legemiddelteknologi/biofarmasi og farmasøytisk og
samfunnsfaglige emner. I tillegg inngår det en bacheloroppgave i studiet der problemstillingen kan hentes fra alle
fagområdene.
Kunnskapen fra kjemiske emner er viktig for en grunnleggende forståelse av de fleste deler i farmasifaget.
Kunnskap om kjemi er spesielt viktig både for utviklingen av nye virkestoffer, ulike legemiddelformer og for å
kunne forutsi ulike farmkodynamiske- og farmakokinetiske parametre. Videre er kjemi viktig for å kunne forstå
hvordan kroppens ulike byggesteiner er satt sammen og fungerer. Kjemiske prinsipper brukes også som
grunnlag til å bestemme kvaliteten av farmasøytiske råvarer og for å analysere "fremmede" substanser i
kroppen f.eks. rusmidler, dopingmidler og legemidler.
Kunnskap fra Farmasøytisk biovitenskap er nødvendig for å forstå kroppens normale oppbygging og
funksjoner, samt sykelige tilstander og prosesser. De grunnleggende fagene danner en basis for faget
farmakologi som omhandler legemidlenes effekter på organismen, klinisk bruk av legemidler, variasjon i
legemiddelvirkning og legemidlenes interaktive effekter. Kunnskap i mikrobiologi gir grunnlag for å forstå
framstillingsmetoder for sterile legemidler, samt bruk og misbruk av antibakterielle legemidler.
Kunnskap om Farmasøytiske og samfunnsfaglige emner gir forståelse for sammensetning og framstilling
av legemiddelformer samt deres egenskaper og anvendelse, legemiddelformenes betydning for den kliniske
effekten og legemidlenes holdbarhet. Kunnskap om bruk av systemer for kvalitetssikring er også en helt
nødvendig del av farmasøytens yrkesutøvelse. Emnene gir forståelse for farmasøytens ansvar i forbindelse med
håndtering og ekspedering av legemidler samt ferdigheter i reseptbehandling og informasjon og veiledning om
riktig legemiddelbruk, spesielt i apotek og i primærhelsetjenesten. Rollen som helsepersonell krever at
farmasøytene kan anvende kunnskap om legemidler og kommunisere med medarbeidere, kunder/pasienter og
annet helsepersonell om dette. Yrkesutøveren skal ha en forståelse av menneskers individuelle oppfatning av og
kunnskap om helse, sykdom og legemidler for individuelt å tilpasse informasjon og veiledning. Videre skal
emnene bidra til utvikling av det verdigrunnlag man som helsepersonell tenker og handler ut fra. Det innebærer
blant annet å kunne se sitt eget fag i en større sammenheng. Til dette trengs kunnskap om det samfunnet vi lever
i, folkehelse, helsevesenet, og de lovfestede og yrkesetiske rammer yrkesutøvelsen praktiseres innenfor. I emnene
inngår trening på å basere informasjon og avgjørelser på dokumentasjon/evidens, og her er kritisk vurdering av
både vitenskapelig litteratur og andre kilder viktig. Emnene skal også stimulere til livslang læring.
Progresjonskrav i utdanningen
Det er krav til studieprogresjon i dette studiet:



alle emner i første semester må være bestått for å følge undervisning og ta eksamener på andre studieår




alle emner til og med tredje semester må være bestått for å følge undervisning og ta eksamener på tredje
studieår
det er i tilegg spesifikke tileggskrav på emnene Legemiddelanalyse, Farmasøytisk praksis og
Bacheloroppgave, disse kravene står beskrevet i emnebeskrivelsene

Tilgang på laboratorier
For å få tilgang på laboratorieundervisning må det gjennomføres et sikkerhetskurs. Sikkerhetskurset består av en
praktisk del på laboratoriet og en teoretisk test som må være godkjent for å få adgang til laboratoriene.
Sikkerhetskurs settes opp i starten av hvert studieår, er obligatorisk for alle studenter og må gjennomføres innen
de frister som settes av utdanningen.

PRAKSIS
Organisering av eksterne praksisstudier
Studiet har obligatorisk praksis. Praksis gjennomføres i apotek over hele landet og velges gjennom nasjonal
praksispool for farmasistudenter. Praksisstudiene utgjør 20 studiepoeng, inngår i emnet farmasøytisk praksis (30
studiepoeng) og gjennomføres i 6 semester. I praksisperioden skal studenten gis muligheter til å anvende
teoretiske kunnskaper, innarbeide ferdigheter og utvikle yrkesetiske holdninger. I praksisperioden skal studenten
få innføring og trening i yrkesrelevante oppgaver i apotek, og gradvis gi mulighet til å bli delaktig i de oppgaver og
det ansvar som yrkesrollen krever. Dette betyr også at studenten opparbeider et grunnlag for farmasøytisk
vurdering ved å planlegge, utføre og kritisk vurdere eget arbeid. Praksisplass velges gjennom en nasjonal
praksispool, man vil få tildelt et trekknummer og velge apotek blandt flere hundre apotek i Norge. Mange velger
seg praksisplass i hjemmbyen. Det kan være få praksisplasser enkelte steder og man kan måtte gjennomføre
praksis et annet sted enn ved hjemstedet. Det er relativt få praksisplasser i Namsos. Studenten vil få tildelt en
praksisveileder i apoteket og en kontaktperson ved Nord universitet.
For utfyllende informasjon henvises det det praksisheftet for praksis i farmasistudiet.
Bestått praksis innebærer at studenten ikke har større fravær enn 10 % og at studenten har oppfylt kriterier
fastsatt i praksisprogrammet for praksisperioden.
I tilegg til praksis på 6 semester arrangeres det et apotekbesøk i studiets første semester.

ARBEIDS-, LÆRINGS-, OG VURDERINGSFORMER
Studiet omfatter både praktisk og teoretisk undervisning på universitetet og ekstern praksis på apotek. Eksterne
praksisstudier er lagt til apotek rundt om i landet og foregår etter nasjonale retningslinjer.
Arbeidsformene skal fremme studentenes personlige utvikling slik at selvstendighet, ansvarsfølelse og
samarbeidsevne økes. Det legges vekt på å benytte varierte arbeidsformer som veksler mellom teoretisk og
praktisk kunnskapsbearbeidelse. Arbeidsformene skal bidra til at studenten utvikler et kritisk og gjennomtenkt
forhold til kunnskapen de møter i studiet, og legge grunnlag for livslang læring.
Arbeidsformene og læringsaktivitetene som benyttes er selvstudier og egenaktivitet, gruppearbeid,
problemorientert arbeid, problembasert læring, forelesninger (i klasserom og/eller nettbaserte),
nettleksjoner, kollokvier, oppgaveseminar, laboratoriekurs, labrapporter, skriftlige øvinger, ferdighetstrening,
skriftlig formidling og muntlig presentasjon, prosjektarbeid, loggskriving, rollespill, diskusjoner, refleksjon,
studentledet undervisning, medstudentrespons, samt seminarer, kollokvier og praksisstudier. I flere av disse
arbeidsformene står digital teknologi og pedagogikk sentralt. Selvstudier og egenaktivitet inngår i alle emner
ellers står det oppgitt i emnebeskrivelsene hvilke arbeidssformer og læringsaktiviteter som inngår.
Digitale undervisningsmetoder som muliggjør deltakelse via nett brukes i deler av enkelte emner. Faglærer
vurderer relevansen av bruk av slike verktøy i det enkelte emnet, og det informeres i starten av hvert emne om, og
i hvilken grad dette gjøres. Det kan også være mulig å gjennomføre noe veiledning, gruppearbeid, oppgaveseminar
og kollokvier via nett.
Studentene skal ha innflytelse på og føle ansvar for studiets faglig-pedagogiske utvikling. Dette forutsetter aktiv
deltagelse gjennom studieforløpet, med evaluering både av studiets faglige innhold og pedagogiske opplegg.
Vurderingsordninger og obligatorisk deltagelse

Nord universitet har en rekke vurderingsordninger som kan brukes i de ulike emnene. I disse
vurderingsordningene inngår både eksamensformer og andre vurderingsordninger. Både arbeidsformer,
læringsformer, og vurderingsordninger (inkl eksamensformer) står beskrevet i emnebeskrivelsene. Merk at Nord
universitet har tatt i bruk digital eksamen på enkelte skriftlige skoleeksamener. De vanligste
vurderingsordningene (foruten eksamen) som brukes i studiet er obligatorisk deltagelse og arbeidskrav.
Obligatorisk deltagelse brukes hovedsakelig der den kunnskapen, ferdigheten eller generelle kompetansen man
skal tilegne seg ikke kan oppnås på eget vis. Obligatorisk deltagelse er oppgitt i emnebeskrivelse og på
undervisningsplan/timeplan. Generelt gjelder obligatorisk deltagelse på alle eksterne praksisstudier, alle interne
laboratoriekurs og annen ferdighetstrening, og annet studieopplegg der kompetansen ikke kan tilegnes på egen
hånd. Ved eksterne praksisstudier er det krav om 90% oppmøte, ellers er det krav om 80% tilstedeværelse der det
er obligatorisk deltagelse. Det er som regel et krav om å ha gjennomført den obligatoriske deltagelsen for å få ta
eksamen i emnet. For flere emner inngår ulike typer arbeidskrav som en vurderingsordning. Arbeidskravene kan
for eksempel være skriftlige oppgaver eller tester av varierende omfang. Oversikt over og nærmere presisering
av antall arbeidskrav samt frister for innlevering inngår av plan som skal foreligge ved oppstart av det enkelte
emnet. Arbeidskravene må leveres innen gitte frister og må være godkjente for at studenten skal få karakter i
emnet.

KRAV OM SKIKKETHET OG AUTORISASJON
Skikkethet
Farmasiutdanningen stiller krav til skikkethet for yrket. Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele
studiet, og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere
som helse- og sosialpersonell, jf. forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
Hvis det er begrunnet tvil om at en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering.
Autorisasjon
Studiet fører fram til graden Bachelor i farmasi og gir grunnlag for å søke statens autorisasjonskontor for
helsepersonell om autorisasjon som offentlig godkjent reseptarfarmasøyt i henhold til Lov om helsepersonell mv.
av 2. juli 1999, § 48.(Helsepersonelloven).

TEKNISKE OG ANDRE FORUTSETNINGER
Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår
webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se
gjeldende kravspesifikasjoner på Nord universitet sine nettsider.

INTERNASJONALISERING
Det arbeides med å legge til rette for studentutveksling i studiets femte semester. Lærerutveksling og FoU
samarbeid går under egen avtaler.

KVALIFIKASJON/VITNEMÅL
Vitnemål utstedes for avsluttet gradsutdanning. Når det utstedes vitnemål, utstedes samtidig Diploma
Supplement som er et engelskspråklig vitnemålstillegg med engelsk karakterutskrift som gir en nærmere
beskrivelse av kandidatens utdanning og av høyere norsk utdanningssystem.

STUDIEEVALUERING
Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av sensor
i form av sensors rolle som oppgavekonsulent. Den interne evalueringen utføres av studenter og faglærere.
Evalueringen kan omfatte midtveisevaluering og sluttevaluering i emner. Rapport fra evaluering oversendes
studieleder. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt.

VIDERE STUDIER
En bachelorgrad i farmasi etter innføring av 3+2 vil gi grunnlag for en master i farmasi ved NTNU og UiT. Ved
fullført master kan man søke om autorisasjon som provisorfarmasøyt. Kravene til provisorfarmasøyt er beskrevet i
EU-direktiv 2013/55/EU.
Studiet kvalifiserer også til en rekke andre masterstudier som har treårig bachelorgrad innen helse som opptakskrav.

KOSTNADER
Studentene må påregne noe utgifter i forbindelse med apotekbesøk i første semester og praksis i sjette semester.

På laboratoriene skal det brukes en labfrakk, denne må studentene skaffe til veie selv.
Studentene må ha en kalkulator som er godkjent av utdanningen, denne må skaffes til veie selv.
Hvis studenten skal gjennomføre internasjonalisering må det påberegnes utgifter knyttet til dette.

FARMASI, BACHELORGRADSSTUDIUM KULL 2017-2020
Endringer i studiemodell kan forekomme Beskrivelse av studiemodell: Tabellen viser med et tall hvor mange
studiepoeng emnet har, og X for hvilket semester emnet går. Tallet angir når studiepoeng utløses.
STUDIEPOENGBELASTNING
Emne

Avsl. Eks.

SP

2017
Høst

2018
Vår

2018
Høst

2019
Vår

2019
Høst

FARXX1 Generell kjemi

10

10

FARXX2 Samfunnsfarmasi

10

10

FARXX3 Cellebiologi og fysiologi

10

10

FARXX4 Folkehelse

10

10

FARXX5 Organisk kjemi

10

10

FARXX6 Mikrobiologi og immunologi

10

10

FARXX7 Bio-organisk kjemi

10

10

FARXX8 Legemiddelframstilling

10

10

FARXX9 Farmakologi 1

10

10

FARX10 Legemiddelkjemi

7,5

7,5

FARX11 Farmakologi 2

15

15

FARX12 Legemiddelanalyse

7,5

7,5

FARX13 Farmakoterapi

7,5

7,5

FARX14 Legemiddelteknologi

10

10

12,5

X

FARX15 Bachelor
FARX16 Farmasøytisk praksis

30

Sum

180

FARXX1 GENERELL KJEMI
Emnenavn (en)

General Chemistry

Emnenavn (nn)

Generell kjemi

Omfang

10 Studiepoeng

2020
Vår

12,5
30

30

30

30

30

17,5

42,5

Varighet

1 semester

Undervisningssemester

Høstsemester

Studienivå

1. syklus (bachelor)

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

Farmasi

Emneansvarlig

Anne Brekken

Forkunnskapskrav
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet for å starte på emnet.
Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales forkunnskaper tilsvarende Kjemi 1 fra videregående skole.
Emneinnhold
Emnet tar for seg grunnleggende generell kjemi som basis for farmasifagene. Det legges vekt på grunnleggende
kjemiske beregninger, kunnskap om og forståelse av stoffers oppbygning og egenskaper, redokskjemi,
likevektsberegninger (gasser, syre-base, løselighet), termodynamikk og kinetikk.
Forventet læringsutbytte
Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskaper:









forklare atomets oppbygning med elektronkonfigurasjon (orbitalteori) og sammenhengen med
periodesystemets oppbygning
gjøre rede for intra- og intermolekylære krefter og sammenhengen mellom stoffers oppbygning
og fysikalsk-kjemiske egenskaper
forklare ulike konsentrasjonsmål, balansering av ligninger og støkiometriske vurderinger
beskrive ulike reaksjonstyper (redoksreaksjoner, fellingsreaksjoner, syre-basereaksjoner og
gassdannende reaksjoner)
forklare kjemisk likevekt i forbindelse med gasser, syre-base-reaksjoner og løselighet, med stor vekt på
pH og surhetsvurderinger
forklare termodynamiske prinsipper, og sammenhengen mellom termodynamikk, elektrokjemi og
kjemisk likevekt
forklare hovedprinsippene i reaksjonskinetikk

Ferdigheter:





anvende tilegnede kunnskaper til å utføre grunnleggende kjemiske beregninger
framvise grunnleggende laboratorieteknikk og etterleve sikkerhetsregler som gjelder i laboratoriet
vurdere og rapportere resultater fra laboratorieforsøk på standardisert form

Generell kompetanse:



anvende tilegnede kunnskaper til å gjøre egne vurderinger i forhold til stoffers oppbygning og fysikalskkjemiske egenskaper, kjemiske beregninger, likevektsvurderinger og praktisk arbeid i laboratoriet.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Forelesninger, selvstudium, kollokvier og labratoriekurs med tilhørende rapporter.
Kostnader
Se studieplanens overordna del under «Kostnader».

Obligatoriske arbeidskrav
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Obligatorisk deltagelse: Det gjennomføres et laboratoriekurs i dette
emnet. Deltakelse på laboratoriekurset er et kriterium for å gå opp til
eksamen i emnet.
Begrunnelse for obligatorisk deltagelse: Deltagelsen gir en ferdighet
som ikke kan tilegnes på egen hånd.

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Arbeidskrav: I laboratoriekurset inngår laboratorierapporter som må
være godkjent for å få endelig karakter i emnet.

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Arbeidskrav: Det gjennomføres øvinger i dette emnet. Øvingene må
være godkjent for å få endelig karakter i emnet.

Vurderinger
Vurdering

Vurderingstype

Annen vurderingsform,
definer i kommentarfelt

Individuell

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende
muntlig

5

A-F

100
%

Nei

Kommentar til vurdering:
Skriftlig skoleeksamen
Ekstern sensur.

Tillatte hjelpemidler:
Godkjent kalkulator.
Godkjent formelsamling.

NY / UTSATT EKSAMEN
Pensum

PENSUMLITTERATUR
Silberberg, Martin et al. (2015). Chemistry : the molecular nature of matter and change. (7th ed. (International
ed.)). New York: McGraw-Hill.
ISBN 978-981-4646-45-1
Pedersen, Bjørn (2010). KjemiData : tabell- og formelsamling for universitet og høyskole. (2. utg.). Oslo:
Universitetsforl..
ISBN 978-82-15-01705-1

FARXX2 SAMFUNNSFARMASI

Emnenavn (en)

Social pharmacy

Emnenavn (nn)

Samfunnsfarmasi

Omfang

10 Studiepoeng

Varighet

1 semester

Undervisningssemester

Høstsemester

Studienivå

1. syklus (bachelor)

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

Farmasi

Emneansvarlig

Marianne Nilsen

Forkunnskapskrav
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet for å starte på emnet
Emneinnhold
Samfunnsfarmasi skal bidra til å utvikle det verdigrunnlaget man som farmasøyt og helsepersonell tenker og
handler ut fra. En viktig oppgave for farmasøyter er å bidra med sin kunnskap for i størst mulig grad å sikre riktig
legemiddelbruk.
Farmasøyter som jobber i apotek må ha autorisasjon som helsepersonell. Rollen som helsearbeider krever
kunnskap om legemidler og kunnskap om mennesker i samfunnet, samt forståelse av menneskelig handling i
forhold til legemiddelbruk. Helsepersonell trenger kunnskap om det samfunnet vi lever i, om helsevesenet og de
lovfestede rammer yrkesutøvelsen praktiseres innenfor. I dette emnet vil undervisningen ha fokus på
apotekvesenet, legemidler, lovverk og farmasøyten.

Forventet læringsutbytte
Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskaper








gjøre rede for hvordan apotekvesenet i Norge fungerer i dag og vise innsikt i apoteklovgivningen, med
særlig vekt på etablering og drift av apotek
kjenne til fordeler og ulemper ved randomiserte, dobbeltblindede kontrollerte studier og ha forståelse for
hva placeboeffekt er
kjenne til relevant lovverk og lovgrunnlaget som regulerer utøvelse av tjenestene (f), med spesielt fokus
på klassifisering, markedsføringstillatelse, klinisk utprøving og salg av legemidler, tradisjonelle
plantebaserte legemidler, naturmidler og kosttilskudd
gjøre rede for kommunikasjon som profesjonsutøver (f)
vise innsikt i etiske teorier og begreper som er sentrale for helsefaglig praksis (f)
kjenne til begrepet egenomsorg, og prinsipper for egenomsorg for utvalgte reseptfrie legemidler

Generell kompetanse





vise innsikt i bruk av enkle søk og ulike søkemotorer for å komme fram til vitenskapelige artikler og
andre relevante kilder, samt vurdering av kildene
kjenne til organisering, forvaltningsnivå og beslutningsstrukturer i helse- og sosialsektoren (f)
kjenne til hvordan legemiddeløkonomi og –politikk påvirker prioriteringer i helsevesenet



bruke kilder og referanseteknikk i forhold til akademisk skriving (f)

Ferdigheter



vise innsikt i og kunne reflektere over farmasøytenes og apotekenes rolle i helsevesenet, med spesielt
fokus på farmasøyten som helsepersonell

Læringsutbytte merket med (f),er felles læringsutbytter i helsefagavdelingen ved Nord universitet, Trøndelag.
Praksis
I emnet inngår 1 uke praksis i apotek.
Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Det vil bli benyttet ulike arbeidsformer og læringsaktiviteter i emnet, slik som forelesninger, individuelt arbeid,
gruppearbeid, rollespill, casebasert undervisning og praktiske øvelser.
Kostnader
Det må påregnes kostnader i forbindelse med praksisuke
Obligatoriske arbeidskrav
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Arbeidskrav: Det gjennomføres arbeidskrav i løpet av emnet. Alle
arbeidskrav må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.

Vurderinger
Vurdering

Vurderingstype

Praksis

Individuell

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende
muntlig

1 Uker

Bestått / ikke
bestått

0%

Nei

Kommentar til vurdering:
En uke apotekbesøk inngår i emnet. Apotekbesøket må være gjennomført for å få
endelig karakter i emnet.

Tillatte hjelpemidler:
Alle

Annen vurderingsform,
definer i kommentarfelt

Individuell
Kommentar til vurdering:
Muntlig
Ekstern sensur

Tillatte hjelpemidler:
Ingen

NY / UTSATT EKSAMEN

30
Minutter

Bestått / ikke
bestått

100
%

Nei

Pensum

PENSUMLITTERATUR
Bakken, Kjersti et al. (2010). Samfunnsfarmasi : legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse. Bergen:
Fagbokforlaget.
ISBN 978-82-450-0798-5
Lingås, Lars Gunnar (2008). Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag. (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
ISBN 9788205387836
Eide, Tom et al. (2004). Kommunikasjon i praksis : relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid. Oslo:
Gyldendal akademisk.
ISBN 8205301840

TILLEGGSINFORMASJON
Tema og kilder anvendt i arbeidskrav regnes som pensum. Materiale utdelt på forelesninger og lagt ut på
fronter regnes også som pensum.

FARXX3 CELLEBIOLOGI OG FYSIOLOGI
Emnenavn (en)

Cell biology and physiology

Emnenavn (nn)

Cellebiologi og fysiologi

Omfang

10 Studiepoeng

Varighet

1 semester

Undervisningssemester

Høstsemester

Studienivå

1. syklus (bachelor)

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

Farmasi

Emneansvarlig

Håvard Jakobsen

Forkunnskapskrav
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet for å starte på emnet.
Emneinnhold

Kurset vil gi en innføring i cellebiologi med fokus på cellens struktur og funksjon, hvordan
celler interagerer med sitt mikromiljø, samt den anatomiske oppbyggingen og funksjonen til
viktige organsystemer i menneskekroppen.
Forventet læringsutbytte
Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap:




kjenne til kroppens makromolekyler
beskrive humane cellers oppbygging og funksjon









gjøre rede for transportmekanismer over cellemembraner
beskrive cellers membranpotensial og utvikling av aksjonspotensialer
gjøre rede for prinsipper i nervestyrt og kjemisk kommunikasjon mellom celler
beskrive hvordan celler utfører og regulerer celledeling
beskrive hvordan celler er bundet sammen og organisert i ulike vevstyper
ha kunnskap om grunnleggende genetiske og molekylærbiologiske mekanismer
beskrive oppbygging og funksjon til sentrale organer og organsystemer, herunder nervesystemet, det
endokrine system, fordøyelsessystemet, sirkulasjonssystemet, nyrer og urinveier, bevegelsesapparatet og
respirasjonssystemet

Ferdigheter



beskrive regulering av sentrale fysiologiske prosesser som opprettholder homeostase

Generell kompetanse



formidle cellebiologiske og fysiologiske problemstillinger skriftlig og muntlig

Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Undervisningen gis som forelesninger, nettleksjoner, deltagelse i seminar samt kollokviearbeid.
Kostnader
Se studieplanens overordna del under "Kostnader".
Obligatoriske arbeidskrav
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Obligatorisk deltagelse: Det gjennomføres et seminar som må være
godkjent for å få endelig karakter i emnet.
Begrunnelse for obligatorisk deltagelse: Deltagelsen gir en
kompetanse som studenten ikke kan tilegne seg på egenhånd.

Vurderinger
Vurdering

Vurderingstype

Annen vurderingsform,
definer i kommentarfelt

Individuell

Dato

Kommentar til vurdering:
Skriftlig skoleeksamen
Ekstern sensur.

Tillatte hjelpemidler:
Ingen.

NY / UTSATT EKSAMEN
Pensum

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende
muntlig

5 Timer

A-F

100
%

Nei

PENSUMLITTERATUR
Sand. O et al. (2014). Menneskets fysiologi. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
ISBN 9788205423411
Madigan M et al. (2015). Brock biology of microorganisms. (14. ed.). Essex, England: Pearson Education
Limited.
ISBN 1292018313

FARXX4 FOLKEHELSE
Emnenavn (en)

Public Health

Emnenavn (nn)

Folkehelse

Omfang

10 Studiepoeng

Varighet

1 semester

Undervisningssemester

Vårsemester

Studienivå

1. syklus (bachelor)

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

Farmasi

Emneansvarlig

Linda Amundstuen Reppe

Forkunnskapskrav
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet for å starte på emnet.
Emneinnhold
Undervisningen i emnet vil ha fokus på folkehelse, nasjonalt og globalt. Riktig legemiddelbruk er et sentralt
begrep, og i emnet vil det være fokus på faktorer på både individ- og samfunnsnivå som har sammenheng med
dette, eksempelvis legemiddelpolitikk (samfunnsnivå) og etterlevelse av legemidler (individnivå). Farmakologi for
et lite utvalg reseptfrie legemidler gjennomgås i emnet. Emnet tar også opp tema forgiftninger.
Vitenskapsteori, utvalgte forskningsmetoder og forskningsetikk introduseres i emnet. Det skal jobbes med
forståelsen av grunnleggende statistiske, epidemiologiske og farmakoepidemiologiske begreper og
ulike epidemiologiske og farmakoepidemiologiske studiedesigns fordeler og ulemper. Emnet vil ha stort fokus på
kritisk vurdering av vitenskapelige artikler innen epidemiologi og farmakoepidemiologi.

Forventet læringsutbytte
Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap








vise innsikt i grunnleggende epidemiologiske og farmakoepidemiologiske begreper
gjøre rede for ulike faktorer og samfunnsforhold som påvirker folkehelsen (f)
gi en oversikt over de overordnede mål og prioriteringer i helse- og omsorgspolitikken (f)
beskrive utvalgte reseptfrie legemidlers farmakologi
beskrive utvalgte legemiddelbrukergruppers spesielle behov
vise innsikt i riktig legemiddelbruk, etterlevelse og mulige årsaker til feilbruk av legemidler




gjøre rede for helse- og sykdomsforståelse, og kjenne til ulike oppfatninger om legemidler
beskrive basale, statistiske, epidemiologiske og farmakoepidemiologiske metoder for å vurdere effekter
av legemiddelbruk

Ferdigheter




bruke kilder og referanseteknikk i forhold til akademisk skriving (f)
kritisk vurdere vitenskapelige artikler basert på utvalgte epidemiologiske og farmakoepidemiologiske
studiedesign

Generell kompetanse




ha kjennskap til vitenskapsteori og forskningsmetode (f)
diskutere faglige problemstillinger med medstudenter

Læringsutbytter merket med (f) er felles læringsutbytter i helsefagavdelingen ved Nord Universitet, Trøndelag.
Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Forelesninger, gruppearbeid og litteraturseminar, arbeidskrav.
Kostnader
Se studieplanens overordna del under "Kostnader".
Obligatoriske arbeidskrav
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Obligatorisk deltagelse: Det gjennomføres gruppearbeid og
litteraturseminar der deltakelse er et kriterium for å gå opp til
eksamen i emnet.
Begrunnelse for obligatorisk deltagelse: Deltagelsen gir en ferdighet
som ikke kan tilegnes på egen hånd.

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Arbeidskrav: Det inngår arbeidskrav som må være godkjent for å få
endelig karakter i emnet.

Vurderinger
Vurdering

Vurderingstype

Annen vurderingsform,
definer i kommentarfelt

Individuell

Dato

Kommentar til vurdering:
Skriftlig skoleeksamen
Ekstern sensur.

Tillatte hjelpemidler:
Godkjent kalkulator

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende
muntlig

4 Timer

A-F

100
%

Nei

Vurdering

Vurderingstype

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende
muntlig

NY / UTSATT EKSAMEN
Vektingsreduksjoner
Ingen vektingsreduksjoner i dette emnet
Pensum

PENSUMLITTERATUR
Gordis, Leon (2014). Epidemiology. (Fifth edition). Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders.
ISBN 9781455737338
Frøyland, Hilde (2011). Legemiddelsamtalen - og klinisk kommunikasjon. Bergen: Fagbokforl..
ISBN 9788245010619
Bakken, Kjersti et al. (2010). Samfunnsfarmasi: legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse. Bergen:
Fagbokforlaget.
ISBN 9788245007985
Aalen, Odd O. et al. (2006). Statistiske metoder i medisin og helsefag. Oslo: Gyldendal akademisk.
ISBN 978-82-05-34685-7

ANBEFALT TILLEGGSLITTERATUR
Nordeng, Hedvig M.E. et al. (2013). Legemidler og bruken av dem. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
ISBN 9788205425064

TILLEGGSINFORMASJON
Diverse nettkilder og artikler som brukes i emnet er også pensum. En detaljert pensumliste oppgis underveis i
emnet.

FARXX5 ORGANISK KJEMI
Emnenavn (en)

Organic Chemistry

Emnenavn (nn)

Organisk kjemi

Omfang

10 Studiepoeng

Varighet

1 semester

Undervisningssemester

Vårsemester

Studienivå

1. syklus (bachelor)

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

Farmasi

Emneansvarlig

Anne Brekken

Forkunnskapskrav
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet for å starte på emnet.
Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales forkunnskaper tilsvarende Kjemi 1 i videregående skole.
Emneinnhold
Emnet gir en innføring i grunnleggende organisk kjemi og farmasøytisk organisk kjemi, med vekt på kunnskap om
funksjonelle grupper og sammenheng mellom struktur og reaktivitet, resonans, isomeri og stereokjemi, sentrale
reaksjonstyper og reaksjonsmekanismer, tolking av NMR-spektroskopiske data og kjemisk syntese av enkle
virkestoff i laboratoriet.
Forventet læringsutbytte
Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskaper:






gjøre rede for viktige funksjonelle grupper i organisk kjemi generelt og i farmasøytiske virkestoff
gjøre rede for sammenhengen mellom struktur til organiske molekyler og kjemisk reaktivitet
gjøre rede for isomeri og stereokjemiske forhold
gjøre rede for sentrale reaksjonstyper og reaksjonsmekanismer i organisk kjemi

Ferdigheter:





framvise grunnleggende laboratorieteknikk og etterleve sikkerhetsregler som gjelder i laboratoriet
utføre kjemisk syntese av utvalgte farmasøytiske virkestoff under veiledning
identifisere utvalgte organiske forbindelser ut fra deres NMR-spektroskopiske data

Generell kompetanse:



anvende tilegnede kunnskaper til å gjøre egne vurderinger om reaktivitet og reaksjonstyper hos
organiske molekyler, og ha et reflektert forhold til praktisk arbeid i laboratoriet.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Forelesninger, øvinger, selvstudium og laboratoriekurs.
Kostnader
Se studieplanens overordna del under «Kostnader».
Obligatoriske arbeidskrav
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i kommentarfeltet

Obligatorisk tilstedeværelse
Kommentar til arbeidskrav:
Obligatorisk deltagelse: Det gjennomføres et laboratoriekurs i dette
emnet. Deltakelse på laboratoriekurset er et kriterium for å gå opp til
eksamen i emnet.

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Arbeidskrav: I laboratoriekurset inngår laboratorierapporter som må
være godkjent for å få endelig karakter i emnet.

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:

Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Arbeidskrav: Det gjennomføres øvinger i dette emnet. Øvingene må
være godkjent for å få endelig karakter i emnet

Vurderinger
Vurdering

Vurderingstype

Annen vurderingsform,
definer i kommentarfelt

Individuell

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende
muntlig

5 Timer

A-F

100
%

Nei

Kommentar til vurdering:
Skriftlig skoleeksamen
Ekstern sensur.

Tillatte hjelpemidler:
Godkjent kalkulator.
Godkjent formelsamling.
Utdelt molekylbyggesett.

NY / UTSATT EKSAMEN
Pensum

PENSUMLITTERATUR
Klein, David R. (2015). Organic Chemistry. (2nd ed.). Hoboken, N.J.: Wiley.
ISBN 978-1-118-45228-8
Pedersen, Bjørn (2010). KjemiData : tabell- og formelsamling for universitet og høyskole. (2. utg.). Oslo:
Universitetsforl..
ISBN 978-82-15-01705-1

FARXX6 MIKROBIOLOGI OG IMMUNOLOGI
Emnenavn (en)

Microbiology and immunology

Emnenavn (nn)

Mikrobiologi og immunologi

Omfang

10 Studiepoeng

Varighet

1 semester

Undervisningssemester

Vårsemester

Studienivå

1. syklus (bachelor)

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

Farmasi

Håvard Jakobsen

Emneansvarlig

Forkunnskapskrav
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet for å starte på emnet.
Emneinnhold
I emnet blir det lagt vekt på grunnleggende aspekter innenfor mikrobiologi, hvordan ulike mikroorganismer er
bygd opp og hvordan de forårsaker sykdom. Videre behandles virkningsmekanismer for ulike antimikrobielle
legemidler, og hvordan mikrober utvikler resistens mot slike. Det vil bli gitt en grundig innføring i hvordan
immunsystemet virker i kampen mot infeksjonssykdommer. Utvalgte legemidler som påvirker immunsystemet vil
bli gjennomgått. Emnet har gjennomgående fokus på farmasøytiske problemstillinger.
Forventet læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap:


beskrive struktur og egenskaper til ulike hovedgrupper av medisinsk viktige
mikroorganismer

beskrive mikrobiologisk klassifikasjon og navnsetting

ha kunnskap om virkning av sentrale antimikrobielle legemidler

ha kunnskap om forebygging og behandling av utvalgte infeksjoner samt viktigheten
av rasjonell bruk og forskrivning av antimikrobielle legemidler

forklare hvordan resistens mot antimikrobielle legemidler selekteres for, oppstår og
spres

beskrive organisering og hovedfunksjoner til det medfødte og det ervervede
immunsystemet

gjøre rede for hva som kjennetegner og forårsaker betennelse, samt celletyper og
signalmolekyler involvert i betennelsesreaksjoner

gjøre rede for MHC-molekylers rolle under antigenpresentasjon samt aktivering av
lymfocytter

kjenne til utvalgte legemidler som påvirker immunsystemet

Ferdigheter:



isolere, rendyrke, identifisere og resistensbestemme bakterier
beherske grunnleggende metoder innenfor aseptisk arbeidsteknikk

Generell kompetanse:


presentere og forklare mikrobiologiske problemstillinger både muntlig og skriftlig

Kostnader
Undervisningen gis som forelesninger, nettleksjoner, deltagelse på seminarer og laboratoriearbeid.

Obligatoriske arbeidskrav
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Obligatorisk deltagelse: Delt gjennomføres et laboratoriekurs der
deltagelse er et kriterium for å gå opp til eksamen i emnet.
Begrunnelse for obligatorisk deltagelse: Deltagelsen gir en ferdighet
som ikke kan tilegnes på egen hånd.

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Arbeidskrav: I laboratoriekurset inngår laboratorierapporter som må
være godkjent for å få endelig karakter i emnet.

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Arbeidskrav: Seminaroppgaver med muntlig fremlegg.
Begrunnelse for obligatorisk deltagelse: Deltagelsen gir en
kompetanse som ikke kan tilegnes på egen hånd. Arbeidskravet må
være godkjent for å endelig karakter i emnet.

Vurderinger
Vurdering

Vurderingstype

Annen vurderingsform,
definer i kommentarfelt

Individuell

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende
muntlig

5 Timer

A-F

100
%

Nei

Kommentar til vurdering:
Skriftlig skoleeksamen
Ekstern sensur.

Tillatte hjelpemidler:
Godkjent kalkulator.

NY / UTSATT EKSAMEN
Pensum

PENSUMLITTERATUR
Madigan, Michael T. et al. (2015). Brock biology of microorganisms. (14th ed., Global ed.). Harlow: Pearson.
ISBN 1292018313

ANBEFALT TILLEGGSLITTERATUR
Steen, Merete et al. (2014). Mikrober, helse og sykdom. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
ISBN 9788205464469

FARXX7 BIO-ORGANISK KJEMI
Emnenavn (en)

Bio-organic chemistry

Emnenavn (nn)

Bio-organisk kjemi

Omfang

10 Studiepoeng

Varighet

1 semester

Undervisningssemester

Høstsemester

Studienivå

1. syklus (bachelor)

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

Farmasi

Emneansvarlig

Eirik Johansson Solum

Forkunnskapskrav
Alle emnene i studiets første semester må være bestått for å starte på emnet.
Emneinnhold
Emnet omfatter fagene biokjemi, naturstoffkjemi, organisk-kjemi og legemiddelkjemi og gir en innføring utvalgte
biologisk viktige molekylers oppbygging, struktur og aktivitet, de viktigste naturstoffklassene, stoffskifte,
metabolisme, enzymer (oppbygging og kinetikk). Emnet er delt mellom fagområdene farmasøytisk biovitenskap (5
studiepoeng) og farmasøytisk kjemi (5 studiepoeng).
Forventet læringsutbytte
Etter fullført emne kan studenten:
Kunnskap







ha oversikt over oppbygging, egenskaper, struktur og aktivitet hos biomolekylene karbohydrater, lipider,
proteiner og nukleinsyrer.
ha oversikt over oppbygging, egenskaper og anvendelse av utvalgte farmasøytisk relevante naturstoffer.
ha oversikt over og forstå basale kjemiske egenskaper som er viktige for legemidlers biologiske
egenskaper.
ha grundig forståelse for hvordan kjemisk energi overføres til biologiske prosesser.
ha kunnskap om enzymers oppbygging, funksjon og kinetikk.

Ferdigheter



utføre enkle kinetiske beregninger.

Evaluering
Innlevering av arbeidskrav og avsluttende eksamen.
Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Forelesninger og selvstudium.
Kostnader
Se studieplanens overordna del under «Kostnader».
Obligatoriske arbeidskrav

Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Arbeidskrav: Det vil bli gjennomført arbeidskrav i emnet. Alle
arbeidskrav må være godkjent for å få endelig karakter i emnet

Vurderinger
Vurdering

Vurderingstype

Annen vurderingsform,
definer i kommentarfelt

Individuell

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende
muntlig

5 Timer

A-F

100
%

Nei

Kommentar til vurdering:
Skriftlig skoleeksamen.
Ekstern sensur.

Tillatte hjelpemidler:
Godkjent kalkulator

NY / UTSATT EKSAMEN

FARXX8 LEGEMIDDELFRAMSTILLING
Emnenavn (en)

Pharmaceutical manufacturing

Emnenavn (nn)

Legemiddelframstilling

Omfang

10 Studiepoeng

Varighet

1 semester

Undervisningssemester

Høstsemester

Studienivå

1. syklus (bachelor)

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

Farmasi

Emneansvarlig

Lise Annie Bjørnli Sagmo

Forkunnskapskrav
Alle emnene i studiets første semester må være bestått for å starte på dette emnet.
Emneinnhold
Teori og forståelse av de teoretiske prinsipper ved legemidlenes sammensetning og - framstilling er med på å danne grunnlag for
farmasøytisk kunnskap. Arbeid med emnet legemiddelframstilling skal gi studentene grunnleggende teoretiske kunnskaper og
nødvendige praktiske ferdigheter til å kunne fremstille et utvalg legemidldelformer. I tillegg til de praktiske ferdigheter
i legemiddelproduksjon vektlegges kontrollsystem, orden, nøyaktighet og hygiene. Studentene vil i emnet gis mulighet til å vise frem
kunnskap, refleksjon, nøyaktighet og anvendelse av relevant oppslagsverk/ litteratur.

Emnet omhandler blant annet:






krav og retningslinjer for framstilling av legemidler
grunnleggende framstillingsprinsipper og arbeidsoperasjoner
Bruk av oppslagsverk og annen litteratur
Regler for merking

Ved framstilling av et utvalg legemiddelformer i emnet legges det i tillegg til den praktiske utløvelsen vekt på refleksjon og forståelse for
det arbeidet som gjøres.

Forventet læringsutbytte
Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap:








gjøre rede for de lover og forskrifter som angår apotekproduksjon av legemidler
gjengi viktige egenskaper ved et utvalg legemiddel- og hjelpestoffer som benyttes i apotekproduksjon, samt merking og
oppbevaring av disse
gjøre rede for fremstillingsmetoder for de vanligste legemiddelformene som produseres i apotek
identifisere preparasjonsformer - og kunne diskutere betydningen disse har for et preparat
definere aktuelle legemiddelformer og hjelpepreparater
gjøre rede for krav, påbud og anbefalinger for hjelpepreparater og legemiddelformer som benyttes ved fremstilling i apotek,
eksempelvis relatert til pH, finhetsgrad, temperaturpåvirkning med mere

Ferdighet:






benytte monografier og standard operasjonprosedyrer (SOP) ved fremstilling og/ eller omformulering av legemidler, og følge
gjeldende bestemmelser for oppbevaring, krav /påbud og anbefalinger
anvende kunnskap (teoretisk og praktisk) til refleksjon over ulike fremstillingsprosedyrer ved legemiddelframstilling, og derav
være istand til å foreta konsekvensvurdering (fordeler og ulemper) av ulike produksjonsvalg
praktisere og vurdere eget bruk av kontrollsystemene samt kravene til produksjonshygiene, nøyaktighet og orden ved
produksjon
benytte regler og retningslinjer for etikettering og merking - samt nomenklatur

Generell kompetanse:





benytte relevant oppslagsverk og faglitteratur
bruke kilder og referanseteknikk i forhold til akademisk skriving (f)
formidle farmasøytisk fagstoff på norsk, både skriftlig og muntlig, til legemiddelbrukere, fagfeller og annet personell i helse- og
omsorgssektoren

Læringsutbytter merket med (f) er felles læringsutbytter i helsefagavdelingen ved Nord Universitet, Trøndelag

Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Forelesninger
Forelesninger benyttes for introduksjon og oversikt innenfor et tema eller kunnskapsområde, for å reise
problemstillinger og for å forklare vanskelig tilgjengelig stoff.
Litteraturstudier og arbeid med teorioppgaver
Teori og forståelse av de teoretiske prinsipper ved legemidlenes sammensetning og - framstilling er med på å
danne grunnlag for farmasøytisk kunnskap. Det er nødvendig at den enkelte student fordyper seg i teori for å
kunne utøve forsvarlig praksis. Besvarelse av teoretiske spørsmål er derfor en viktig del av arbeidskravene.
Studenten gis her mulighet til å vise frem kunnskap, refleksjon, nøyaktighet og anvendelse av relevant
oppslagsverk/ litteratur.
Veiledning
Veiledning skjer i form av felles arbeidsseddelgjennomgang samt tilbakemelding på arbeidskrav. Lærere/veiledere
gir støtte og oppfølging av studentens læring og utvikling på lab.

Laboratorieøvelser
Praktisk arbeid på laboratoriet vil synliggjøre de teoretiske prinsipper som ligger til grunn for valg av
administrasjonsmåter og produksjon av enkelte legemiddelformer. Den enkelte student skal utvikle ferdigheter og
refleksjonsevne gjennom utprøving og egenerfaring. I tillegg til praktiske ferdigheter vektlegges kontrollsystem,
orden, nøyaktighet og hygiene.
Kostnader
Se studieplanens overordna del under "kostnader".
Obligatoriske arbeidskrav
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Obligatorisk deltagelse: Det gjennomføres et laboratoriekurs hvor
arbeidsseddelgjennomgang er inkludert. Deltagelse er et kriterium for
å gå opp til eksamen i emnet.
Begrunnelse for obligatorisk deltakelse: Deltakelsen gir en ferdighet
som ikke kan tilegnes på egen hånd.

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Arbeidskrav: I laboratoriekurset laboratorierapporter som må være
godkjent for å få endelig karakter i emnet.

Vurderinger
Vurdering

Vurderingstype

Annen vurderingsform,
definer i kommentarfelt

Individuell

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende
muntlig

5 Timer

A-F

100
%

Nei

Kommentar til vurdering:
Skriftlig skoleeksamen.
Ekstern sensur.

Tillatte hjelpemidler:
Godkjent kalkulator.

NY / UTSATT EKSAMEN
Pensum

PENSUMLITTERATUR
Aulton, M.E. (2013). Aulton's pharmaceutics : the design and manufacture of medicines. (4th ed.). Edinburgh:
Churchill Livingstone.
ISBN ISBN 978-0-7020-4290-4

Micromedex .
http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian

TILLEGGSINFORMASJON
Materiale delt ut på forelesning regnes også som pensum

FARXX9 FARMAKOLOGI 1
Emnenavn (en)

Pharmacology 1

Emnenavn (nn)

Farmakologi 1

Omfang

10 Studiepoeng

Varighet

1 semester

Undervisningssemester

Høstsemester

Studienivå

1. syklus (bachelor)

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

Farmasi

Emneansvarlig

Aileen Cathrine Lien

Forkunnskapskrav
Alle emnene i studiets første semester må være bestått for å starte på emnet.
Emneinnhold
Dette emnet tar for seg både basal og spesiell farmakologi og bygger videre på tidligere gjennomgåtte emner som
cellebiologi og fysiologi, mikrobiologi og immunologi og de biokjemiske aspektene fra bio-organisk kjemi.
I basal farmakologi ser man på hvordan legemidler påvirker kroppen og hva kroppen gjør med legemidlene;
farmakokinetikk og –dynamikk. Dette skaper et grunnlag for å forstå legemidlers virkningsmekanismer, effekter,
bivirkninger, doseringsregimer og legemiddelinteraksjoner og for å forstå hvordan individuell variasjon kan
påvirke legemiddelbehandling. I emnet blir man også kjent med mange av kroppens viktigste kjemiske
mediatorer.
I den spesielle farmakologien blir det satt fokus på bruk av legemidler i forbindelse med sykdommer i
respirasjonssystemet og immunsystemet.

Forventet læringsutbytte
Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap
• gjøre rede for sentrale farmakodynamiske begreper som blant annet ligand-substratbinding, selektivitet,
dose/respons kurve, potens og toleranse
• gjøre rede for sentrale farmakokinetiske prinsipper ved legemiddelbehandling – absorpsjon, distribusjon,
metabolisme og ekskresjon
• beskrive sentrale faktorer som forårsaker variabilitet innenfor farmakokinetikk og –dynamikk
• beskrive kjemiske mediatorer involvert i de vanligste fysiologiske og patofysiologiske prosesser som påvirkes av
legemiddelbehandling
• beskrive etiologi, patofysiologi og symptomatologi for utvalgte sykdommer
• gjøre rede for prinsippene vedrørende legemiddelterapi relatert til utvalgte sykdommer
• beskrive bruk av ikke-medikamentell behandling for utvalgte sykdommer
• forklare cellulære virkningsmekanismer, farmakologiske effekter, sannsynlige bivirkninger og interaksjoner av

utvalgte legemiddelgrupper
• forklare hvordan ulike legemiddelrelaterte problemer kan oppstå i forbindelse med legemiddelbruk
• beskrive relevante klinisk kjemiske analyser for utvalgte sykdommer som gjennomgås i emnet
Ferdigheter
• identifisere legemiddelrelaterte problemer på grunnlag av farmakokinetiske og farmakodynamiske opplysninger
• vurdere hvordan individuell variasjon påvirker effekt, dosering, bivirkninger og interaksjoner
av legemiddelbehandling
• utføre grunnleggende farmakokinetiske beregninger
Generell kompetanse
• arbeide både individuelt og i gruppe med en problembasert tilnærming til fagstoffet
• formidle fagstoff muntlig til medstudenter
Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Selvstudier og egenaktivitet, forelesninger, kollokvier, nettleksjoner og obligatorisk gruppearbeid/seminar med
kjemiske mediatorer og farmakologiske kasus (problemorientert arbeid).
Muntlig presentasjon/medstudentrespons i tilknytning til gruppearbeid/seminar. Skriftlig innlevering kan bli
aktuelt for utvalgt gruppearbeid.
Kostnader
Se studieplanens overordna del under «Kostnader».
Obligatoriske arbeidskrav
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i kommentarfeltet

1

1

Kommentar til arbeidskrav:
Arbeidskrav: Det gjennomføres en test i emnet. Denne testen må
være godkjent for å få endelig karakter i emnet.

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Obligatorisk deltagelse: Det skal arbeides med pasientkasus som
krever obligatorisk deltagelse. Deltakelse i arbeidet med
pasientkasus er et kriterium for å gå opp til eksamen i emnet.
Begrunnelse for obligatorisk deltagelse: Deltagelsen gir grunnlag for
læringsutbytter i ferdigheter og generell kompetanse som ikke kan
tilegnes på egen hånd.

Vurderinger
Vurdering

Vurderingstype

Annen vurderingsform,
definer i kommentarfelt

Individuell

Dato

Kommentar til vurdering:
Skriftlig skoleeksamen.
Ekstern sensur.

Tillatte hjelpemidler:
Godkjent kalkulator

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende
muntlig

3 Timer

A-F

100
%

Nei

Vurdering

Vurderingstype

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende
muntlig

NY / UTSATT EKSAMEN
Pensum

PENSUMLITTERATUR
Rang, H.P. et al. (2016). Rang and Dale's pharmacology. (8th ed.). Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone.
ISBN 978-0-7020-5362-7
Norsk legemiddelhåndbok.
http://legemiddelhandboka.no/

TILLEGGSINFORMASJON
Materiale som er lagt ut på fronter og gjennomgått i faget regnes også som pensum.
Detaljert pensum for ulike tema, inkludert nettsider og aktuelle artikler opplyses om underveis i kurset.
Pensum til beregning i farmakokinetikk uavklart.

FARX10 LEGEMIDDELKJEMI
Emnenavn (en)

Medicinal Chemistry

Emnenavn (nn)

Legemiddelkjemi

Omfang

7,5 Studiepoeng

Varighet

1 semester

Undervisningssemester

Vårsemester

Studienivå

1. syklus (bachelor)

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

Farmasi

Emneansvarlig

Daniel Zeiss

Forkunnskapskrav
Alle emnene i studiets første semester må være bestått for å starte på emnet
Emneinnhold
Emnet legemiddelkjemi bygger på tidligere kjemiske emner (grunnleggende kjemi, organisk kjemi for og bioorganisk kjemi), der viktige kjemiske prinsipper overføres og anvendes på farmakologisk aktive stoffer
(virkestoffer).
I emnet legemiddelkjemi fokuseres bl.a. på molekylære virkningsmekanismer for virkestoffer, samspill mellom
virkestoff(ene) med sin(e) målstrukturer, intermolekylære interaksjoner og struktur-virknings-relasjoner (SAR). I
tillegg gjennomgås virkestoffenes nedbryting i kroppen (metabolisme), betydning av stereokjemi for legemidlers
farmakologisk effekt og farmakokinetikk, viktige aspekter innen utvikling av legemidler, og legemiddelsyntese.
Disse sentrale temaene belyses ved hjelp av utvalgte, sentrale legemiddelgrupper.

Forventet læringsutbytte
Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap







gjøre rede for hvordan legemidler påvirker ulike målstrukturer som bl.a. reseptorer, enzymer,
ionekanaler og transportproteiner
gjøre rede for hvordan legemidler metaboliseres
gjøre rede for legemidlers struktur/aktivitetsforhold, herunder hvilke strukturelle trekk og funksjonelle
grupper som har betydning for den biologiske aktiviteten
gjøre rede for de ulike prosessene i utvikling av legemidler
identifisere virkestoffenes fysikalsk-kjemiske egenskaper ut ifra deres struktur

Ferdigheter



anvende kjemiske prinsipper og deres betydning for virkning og stabilitet på utvalgte virkestoffer

Generell kompetanse



planlegge og gjennomføre et på forhånd gitt prosjekt, og formidle prosjektresultater skriftlig og muntlig
på en god måte

Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Arbeidsformer og læringsaktiviteter i emnet legemiddelkjemi er mangfoldig, og består av forelesninger,
nettleksjoner og seminarer. I tillegg krever emnet egenarbeid av studentene.
Kostnader
Se studieplanens overordna del under "Kostnader"
Obligatoriske arbeidskrav
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i kommentarfeltet

1

1

Kommentar til arbeidskrav:
Obligatorisk deltagelse: Det gjennomføres en prosjektoppgave der
studentene skal jobbe i grupper med ett gitt tema. Deltagelse på
prosjektoppgaven er et kriterium for å gå opp til eksamen i emnet.
Begrunnelse for obligatorisk deltagelse: Deltagelsen gir en
kompetanse som ikke kan tilegnes på egen hånd.

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Arbeidskrav: I prosjektoppgaven inngår utarbeidelse av et skriftlig
dokument, samt muntlig presentasjon av resultatene. Godkjent
arbeidskrav er forutsetning for å få endelig karakter i emnet.

Vurderinger
Vurdering

Vurderingstype

Annen vurderingsform,
definer i kommentarfelt

Individuell

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende
muntlig

4 Timer

A-F

100
%

Nei

Vurdering

Vurderingstype

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende
muntlig

Kommentar til vurdering:
Skriftlig skoleeksamen.
Ekstern sensur

Tillatte hjelpemidler:
Godkjent kalkulator
Godkjent formelsamling

NY / UTSATT EKSAMEN
Pensum

PENSUMLITTERATUR
Williams, David A. et al. (2013). Foye's principles of medicinal chemistry. (7th ed.). Philadelphia: Lippincot
Williams & Wilkins.
ISBN 9781451175721

FARX11 FARMAKOLOGI 2
Emnenavn (en)

Pharmacology 2

Emnenavn (nn)

Farmakologi 2

Omfang

15 Studiepoeng

Varighet

1 semester

Undervisningssemester

Vårsemester

Studienivå

1. syklus (bachelor)

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

Farmasi

Emneansvarlig

Aileen Cathrine Lien

Forkunnskapskrav
Alle emnene i studiets første semester må være bestått for å starte på emnet.
Emneinnhold
Farmakologi 2 bygger videre på tidligere gjennomgåtte emner som cellebiologi og fysiologi, mikrobiologi og
immunologi, de biokjemiske aspektene fra bio-organisk kjemi og farmakologi 1.
Emnet omfatter i hovedsak spesiell farmakologi hvor det blir det satt fokus på bruk av legemidler i forbindelse
med nevrologiske og psykiatriske sykdommer, hjerte/kar sykdommer, endokrine sykdommer, gastrointestinale
sykdommer, øyesykdommer og cancer hos mennesker.
Bruk av veterinærmedisin for utvalgte sykdommer hos utvalgte dyr vil bli omtalt i dette emnet.

Forventet læringsutbytte
Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap
• beskrive etiologi, patofysiologi og symptomatologi for utvalgte sykdommer
• gjøre rede for prinsippene vedrørende legemiddelterapi relatert til utvalgte sykdommer
• beskrive bruk av ikke-medikamentell behandling for utvalgte sykdommer
• forklare cellulære virkningsmekanismer, farmakologiske effekter, sannsynlige bivirkninger og interaksjoner av
utvalgte legemiddelgrupper
• forklare hvordan ulike legemiddelrelaterte problemer kan oppstå i forbindelse med legemiddelbruk
• beskrive relevante klinisk kjemiske analyser for utvalgte sykdommer som gjennomgås i emnet
• gjør rede for veterinærmedisinsk farmakologi for utvalgte dyr
Ferdigheter
• identifisere legemiddelrelaterte problemer på grunnlag av farmakokinetiske og farmakodynamiske opplysninger
• vurdere hvordan individuell variasjon påvirker effekt, dosering, bivirkninger og interaksjoner av
legemiddelbehandling
• utføre farmakokinetiske beregninger og relatere det til legemiddelbehandling
Generell kompetanse
• arbeide både individuelt og i gruppe med en problembasert tilnærming til fagstoffet
• formidle fagstoff muntlig til medstudenter

Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Selvstudier og egenaktivitet, forelesninger, kollokvier, nettleksjoner og obligatorisk gruppearbeid/seminar med
farmakologiske kasus (problemorientert arbeid).
Muntlig presentasjon/medstudentrespons i tilknytning til gruppearbeid/seminar. Skriftlig innlevering kan bli
aktuelt for utvalgt gruppearbeid.
Kostnader
Se studieplanens overordna del under «Kostnader».
Obligatoriske arbeidskrav
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Obligatorisk deltagelse: Det skal arbeides med pasientkasus som
krever obligatorisk deltagelse. Deltakelse i arbeidet med
pasientkasus er et kriterium for å gå opp til eksamen i emnet.
Begrunnelse for obligatorisk deltagelse: Deltagelsen gir grunnlag for
læringsutbytter i ferdigheter og generell kompetanse som ikke kan
tilegnes på egen hånd

Vurderinger
Vurdering

Vurderingstype

Annen vurderingsform,
definer i kommentarfelt

Individuell

Dato

Kommentar til vurdering:
Skriftlig skoleeksamen.
Ekstern sensur.

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende
muntlig

6 Timer

A-F

100
%

Nei

Vurdering

Vurderingstype

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende
muntlig

Tillatte hjelpemidler:
Godkjent kalkulator

NY / UTSATT EKSAMEN
Pensum

PENSUMLITTERATUR
Rang, H.P. et al. (2016). Rang and Dale's pharmacology. (8th ed.). Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone.
ISBN 978-0-7020-5362-7
Sand, Olav et al. (2014). Menneskets fysiologi. (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
ISBN 978-82-05-42341-1
Norsk legemiddelhåndbok.
http://legemiddelhandboka.no/

TILLEGGSINFORMASJON
Materiale som er lagt ut på fronter og gjennomgått i faget regnes også som pensum.
Detaljert pensum for ulike tema, inkludert nettsider og aktuelle artikler opplyses om underveis i kurset.
Pensum til beregning i farmakokinetikk uavklart.

FARX12 LEGEMIDDELANALYSE
Emnenavn (en)

Drug Analysis

Emnenavn (nn)

Legemiddelanalyse

Omfang

7,5 Studiepoeng

Varighet

1 semester

Undervisningssemester

Vårsemester

Studienivå

1. syklus (bachelor)

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

Farmasi

Emneansvarlig

Eirik Johansson Solum

Forkunnskapskrav
Alle emnene i studiets første semester + organisk kjemi må være bestått for å starte på emnet.
Emneinnhold
Kurset i legemiddelanalyse skal gi en grundig innføring i kjemisk kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer.
Forventet læringsutbytte

Etter å ha fullført emne kan studenten:
Kunnskap




ha grundig kunnskap om sentrale kontrollmetoder for kjemisk kontroll av farmasøytiske råvarer.
ha oversikt over nasjonale og internasjonale regelverk relevante for farmasøytiske råvarer.

Ferdigheter



kunne utføre kjemisk kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer.

Kompetanse




Kunne kvalitetssikre analyser og utføre nøyaktige og presise kjemiske analyser av farmasøytiske råvarer.
Kunne anvende utvalgte kjemiske analyseverktøy.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Forelesninger, selvstudium og laboratoriekurs.
Kostnader
Se studieplanens overordna del under «Kostnader».
Obligatoriske arbeidskrav
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i kommentarfeltet

Obligatorisk tilstedeværelse
Kommentar til arbeidskrav:
obligatorisk deltagelse: Det gjennomføres et laboratoriekurs i dette
emnet. Deltakelse på laboratoriekurset er et kriterium for å gå opp til
eksamen i emnet. med tilhørende laboratorierapporter må være
godkjent for å få gå opp til eksamen.

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Arbeidskrav: I laboratoriekurset inngår laboratorierapporter som må
være godkjent for å få endelig karakter i emnet.

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Arbeidskrav: Det gjennomføres øvinger i dette emnet. Øvingene må
være godkjent for å få endelig karakter i emnet.

Vurderinger
Vurdering

Vurderingstype

Annen vurderingsform,
definer i kommentarfelt

Individuell

Dato

Kommentar til vurdering:
Skriftlig skoleeksamen.
Ekstern sensur

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende
muntlig

5 Timer

A-F

100
%

Nei

Vurdering

Vurderingstype

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende
muntlig

Tillatte hjelpemidler:
Godkjent kalkulator

NY / UTSATT EKSAMEN
Pensum

PENSUMLITTERATUR
Pedersen-Bjergaard, Stig et al. (2004). Legemiddelanalyse. [Bergen]: Fagbokforlaget.
ISBN 9788276748444

FARX13 FARMAKOTERAPI
Emnenavn (en)

Pharmacotherapy

Emnenavn (nn)

Farmakoterapi

Omfang

7,5 Studiepoeng

Varighet

1 semester

Undervisningssemester

Høstsemester

Studienivå

1. syklus (bachelor)

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

Farmasi

Emneansvarlig

Hege Sletvold

Forkunnskapskrav
Alle emnene i studiets første, andre og tredje semester må være bestått for å starte på emnet.
Emneinnhold
Farmakoterapi bygger på emnene Farmakologi 1 og Farmakologi 2.
Undervisningen i farmakoterapi vil gi studentene innsikt i hva klinisk farmasi er, inkludert kunnskap
om arbeidsoppgaver og metoder for farmasøyten i klinisk arbeid. Emnet vil gi studentene en helhetlig forståelse
av pasientrettet legemiddelbehandling innenfor utvalgte sykdommer. Studenten skal lære å identifisere og løse
legemiddelrelaterte problemer på individnivå ved å anvende kunnskap om farmakokinetikk, farmakodynamikk og
farmakoterapi inkludert kliniske retningslinjer.
Forventet læringsutbytte
Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap



kjenne til hva klinisk farmasi er og hvilke hovedoppgaver en klinisk farmasøyt har, herunder
legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang og legemiddelsamtale





være i stand til å prioritere legemiddelrelaterte problemer og ta disse opp i tverrfaglig team
forklare hvorfor man bruker klinisk kjemiske analyser og hvordan resultatene som fremkommer
anvendes i praksis
ha inngående kunnskap om terapi for utvalgte sykdommer

Ferdighet





anvende relevante nettressurser, litteratur og andre verktøy som er tilgjengelig i arbeidet som klinisk
farmasøyt inkludert sentrale nasjonale kliniske retningslinjer for utvalgte sykdommer
identifisere og løse opp i legemiddelrelaterte problemer på individnivå på grunnlag av farmakokinetiske
og farmakodynamiske opplysninger
vurdere valg av farmakologisk behandling hos utvalgte pasientgrupper

Generell kompetanse





arbeide både individuelt og i gruppe med en problembasert tilnærming til fagstoffet
formidle fagstoff til medstudenter, tverrprofesjonelle samarbeidspartnere og legemiddelbrukere
bidra i faglige diskusjoner knyttet til legemiddelrelaterte problemstillinger på individnivå

Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Selvstudier og egenaktivitet, forelesninger, nettleksjoner og obligatorisk gruppearbeid/seminar med
farmakologiske kasus (problemorientert arbeid). Muntlig presentasjon/medstudentrespons i tilknytning til
gruppearbeid/seminar.
Kostnader
Se studieplanens overordna del under «Kostnader».
Obligatoriske arbeidskrav
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Obligatorisk deltagelse: Det skal arbeides med pasientkasus som
krever obligatorisk deltagelse. Deltakelse i arbeidet med
pasientkasus er et kriterium for å gå opp til eksamen i emnet.
Begrunnelse for obligatorisk deltagelse: Deltagelsen gir grunnlag for
læringsutbytter i ferdigheter og generell kompetanse som ikke kan
tilegnes på egen hånd

Vurderinger
Vurdering

Vurderingstype

Annen vurderingsform,
definer i kommentarfelt

Individuell

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende
muntlig

30
Minutter

A-F

100
%

Nei

Kommentar til vurdering:
Muntlig.
Muntlig presentasjon av forberedt pasientkasus.
Ekstern sensur.

Tillatte hjelpemidler:
Godkjent kalkulator.

Vurdering

Vurderingstype

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende
muntlig

NY / UTSATT EKSAMEN
Pensum

PENSUMLITTERATUR
Alldredge, Brian K et. al. (2013). Koda-Kimble & Young's Applied Therapeutics: the clinical use of drugs.
(10th). Philadelphia, USA: Lippincott, Williams & Wilkins.
Rang, H.P. et al. (2016). Rang and Dale's pharmacology. (8th ed.). Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone.
ISBN 978-0-7020-5362-7
Norsk legemiddelhåndbok.
http://legemiddelhandboka.no/
Nasjonale faglige retningslinjer.
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer

TILLEGGSINFORMASJON
Materiale som er lagt ut på fronter og gjennomgått i faget regnes også som pensum.
Detaljert pensum for ulike tema, inkludert nettsider og aktuelle artikler opplyses om underveis i kurset.

FARX14 LEGEMIDDELTEKNOLOGI
Emnenavn (en)

Pharmaceutics

Emnenavn (nn)

Legemiddelteknologi

Omfang

10 Studiepoeng

Varighet

1 semester

Undervisningssemester

Høstsemester

Studienivå

1. syklus (bachelor)

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

Farmasi

Emneansvarlig

Daniel Zeiss

Forkunnskapskrav
Alle emnene i studiets første, andre og tredje semester må være bestått for å starte på emnet
Emneinnhold
Emnet legemiddelteknologi bygger faglig på emnet legemiddelframstilling, og skal formidle en dypere forståelse
for sammenhengen mellom legemidlenes sammensetning, framstilling/produksjon og deres biologisk
tilgjengelighet (biofarmasi).
Legemidlenes sammensetning:

De enkelte komponentenes (virkestoff(er) og hjelpestoffer) fysikalsk-kjemiske egenskaper, hvordan de påvirker
legemidlenes formulering, valg av administrasjonsvei, og legemidlenes stabilitet og biofarmasøytiske egenskaper
er sentrale tema ved legemidlenes sammensetning.
Legemidlenes framstilling/produksjon:
Fokus på legemidlenes framstilling/produksjon vil være farmasøytisk-tekniske prosedyrer, involvert i
produksjonsprosesser, kvalitetskrav til legemidler, samt kvalitetskontroll av legemidler.
Legemidlenes biologisk tilgjengelighet (biofarmasi):
Sentralt ved legemidlenes biologisk tilgjengelighet står hvordan legemiddelformulering, administrasjonsvei og
fysiologisk oppbygging av absorpsjonssteder påvirker legemidlenes biologisk effekt.
Emnet inneholder et laboratoriekurs der en del av fagstoff bearbeides ved hjelp av praktiske øvelser. I tillegg
inneholder emnet også teoretisk og praktisk undervisning innen sterile legemidler.
Forventet læringsutbytte
Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap








gjøre rede for prosesser i produksjon/framstilling av relevante legemiddelformer
gjøre rede for betydning av farmasøytisk-tekniske prosedyrer i produksjon av legemidler
gjøre rede for oppbygging og funksjon av kroppens absorpsjonssteder for legemidler
gjøre rede for sterile legemidler, deres produksjon, kvalitetstester og steriliseringsmåter
forklare legemidlers fysikalske og kjemiske egenskaper med hensyn til deres betydning for
biotilgjengelighet
identifisere hjelpestoffenes funksjoner i farmasøytiske preparater

Ferdigheter




beherske grunnleggende ferdigheter innen aseptisk arbeidsteknikk og steriliseringsprosedyrer
diskutere formuleringsprinsipper for preparater basert på informasjon fra Felleskatalogen og eventuelt
andre farmasøytiske oppslagsverk

Generell kompetanse



presentere og formidle observasjoner fra praktiske øvelser, og forklare observasjonene ved hjelp av
relevant teori

Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Arbeidsformer og læringsaktiviteter i emnet legemiddelteknologi er mangfoldig, og består av forelesninger,
nettleksjoner, seminarer og laboratoriearbeid. I tillegg krever emnet stor egenarbeid av studentene.
Kostnader
Se studieplanens overordna del under "Kostnader"
Obligatoriske arbeidskrav
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Obligatorisk deltagelse: Det gjennomføres et laboratoriekurs i
legemiddelteknologi i dette emnet. Deltakelse på laboratoriekurset er
et kriterium for å gå opp til eksamen i emnet.

Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Begrunnelse for obligatorisk deltagelse: Deltagelsen gir en ferdighet
som ikke kan tilegnes på egen hånd.

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Arbeidskrav: I laboratoriekurset i legemiddelteknologi inngår
laboratorierapporter som må være godkjent for å få endelig karakter i
emnet.

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Obligatorisk deltagelse: Det gjennomføres et laboratoriekurs i sterile
legemidler i dette emnet. Deltakelse på laboratoriekurset er et
kriterium for å gå opp til eksamen i emnet.
Begrunnelse for obligatorisk deltagelse: Deltagelsen gir en ferdighet
som ikke kan tilegnes på egen hånd.

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Arbeidskrav: I laboratoriekurset i sterile legemidler inngår
laboratorierapporter som må være godkjent for å få endelig karakter i
emnet.

Vurderinger
Vurdering

Vurderingstype

Annen vurderingsform,
definer i kommentarfelt

Individuell

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende
muntlig

5 Timer

A-F

100
%

Nei

Kommentar til vurdering:
Skriftlig skoleeksamen.
Ekstern sensur

Tillatte hjelpemidler:
Godkjent kalkulator

NY / UTSATT EKSAMEN
Pensum

PENSUMLITTERATUR
Aulton, M.E. (2013). Aulton's pharmaceutics : the design and manufacture of medicines. (4th ed.). Edinburgh:
Churchill Livingstone.
ISBN 9780702042904
Shargel, Leon et al. (2012). Applied biopharmaceutics & pharmacokinetics. (6th ed.). New York: McGraw-Hill.
ISBN 9780071603935

Gjelstrup Kristensen, Henning (2008). Almen farmaci. (4. udg.). København: Odontologisk Boghandel &
Forlag.
ISBN 9788774930853

FARX15 BACHELOR
Emnenavn (en)

Bachelor thesis

Emnenavn (nn)

Bacheloroppgåve

Omfang

12,5 Studiepoeng

Varighet

2 semester

Studienivå

1. syklus (bachelor)

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

Farmasi

Emneansvarlig

Lise Annie Bjørnli Sagmo

Forkunnskapskrav
Alle emnene i studiets første, andre og tredje semester må være bestått. I tillegg må alle arbeidskrav fra
Farmakologi 2 i fjerde semester være godkjent for å få starte på emnet.
Emneinnhold

I løpet av siste studieår av bachelorutdanningen i farmasi utarbeides bacheloroppgave.
Bacheloroppgaven utgjør 12,5 studiepoeng og er et selvstendig skriftlig arbeid. Her skal
studenten anvende sitt kunnskapsgrunnlag ved faglige problemstillinger. Studentene skal
kunne beherske praktisk bruk av forskningsmetode, og selvstendig kunne anvende, diskutere
og problematisere viten fra utdanningens kunnskapsområde.

Forventet læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet kan studenten:
Kunnskap:




ha kjennskap til vitenskapsteori og forskningsmetode (f)
vise forståelse for ulike forskningsmetoder
gjøre rede for forskningsetiske hensyn

Ferdigheter:





benytte ulike søkemotorer og databaser for å finne fram vitenskapelige og andre
relevante kilder
vise saklig kildekritikk
bruker kilder og referanseteknikk i forhold til akademisk skriving (f)
vise evne til å fordype seg i et farmasifaglig relevant tema

Generell kompetanse:








diskutere problemstillinger i forhold til farmasifaglig praksis
planlegge og gjennomføre et større teoretisk skriftlig arbeid
vise evne til kritisk vurdering av innsamlede data
vise evne til selvstendig tenkning og problemløsning på et vitenskapelig grunnlag (f)
vise innsikt i grunnleggende vitenskapsteori, forskningsetikk, vitenskapelig metode og
akademisk skriving (f)
behandle fagstoff på en saklig, kritisk og analytisk måte med drøfting av standpunkter
og påstander, både skriftlig og muntlig
formidle fagkunnskap skriftlig- og muntlig til samhandlingspartnere som pasienter/
brukere, kollegaer og andre yrkesgrupper (f)

Læringsutbytter merket med (f) er et felles læringsutbytte for helsefagavdelingen ved Nord Universitet, Trøndelag

Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Bachelorseminar med tilhørende forelesninger og gruppearbeid. Selvstendig arbeid og veiledning.
Kostnader
Se studieplanens overordna del "kostnader".
Obligatoriske arbeidskrav
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Arbeidskrav: Det vil bli gjennomført arbeidskrav som et innledende
arbeid til selve bacheloroppgaven.

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Obligatorisk deltagelse: Studenten har mulighet til å delta på 5
veiledninger og må ha deltatt på minimum tre veiledninger (muntlig
eller skriftlig) for å få levere bacheloroppgaven.
Begrunnelse for deltakelse: Veileders oppgave er å gi veiledning på
bl.a. problemstillingen, litteratur, metode og instrument for innsamling
av data. Studenten skal søke veileders råd om framgangsmåter for
innhenting av data. Veileder må godkjenne metoder for innhenting av

Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

empiriske data før disse anvendes. Hensikten er å hindre
injurierende eller uetiske forhold.

Vurderinger
Vurdering

Vurderingstype

Annen vurderingsform,
definer i kommentarfelt

Individuell

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende
muntlig

2
Semester

A-F

100
%

Ja

Kommentar til vurdering:
Oppgave med muntlig justering
Det kan etter søknad gis tillatelse til å levere bacheloroppgaven som
gruppebesvarelse, men muntlig høring er individuell for alle.
Ekstern sensor.

Tillatte hjelpemidler:
Alle

NY / UTSATT EKSAMEN
Pensum

PENSUMLITTERATUR
Larsen, Ann Kristin (2007). En enklere metode : veiledning i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.
Bergen: Fagbokforl..
ISBN ISBN 978-82-450-0366-6
Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet .
http://www.kunnskapssenteret.no/

FARX16 FARMASØYTISK PRAKSIS
Emnenavn (en)

Pharmacy practice

Emnenavn (nn)

Farmasøytisk praksis

Omfang

30 Studiepoeng

Varighet

2 semester

Undervisningssemester

Høstsemester , Vårsemester

Studienivå

1. syklus (bachelor)

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

Farmasi

Emneansvarlig

Marianne Nilsen

Forkunnskapskrav
Alle emnene i studiets første, andre og tredje semester, og Farmakologi 2 må være bestått for å starte på dette
emnet
Emneinnhold
Farmasøytisk praksis bygger på emnene samfunnsfarmasi, statistikk, folkehelse og farmakoterapi. I emnet inngår
2 studiepoeng statistikk.
Undervisningen i dette emnet vil ha hovedfokus på å integrere og anvende kunnskap som studentene har tilegnet
seg gjennom de ulike emner i studiet. Farmasifaglige vurderinger skal kunne gjøres i møte med arbeidsoppgaver
farmasøyter har i forhold til kunder/pasienter, kolleger, annet helsepersonell og andre samarbeidspartnere.
Emnet har også fokus på farmasøytens rolle i samfunnet, og hvordan man selv er ansvarlig for å se farmasi som
profesjon i forhold til samfunnet og de føringer som legges til grunn for ens virke.
Emnet består av en praksisperiode på 16 uker i apotek. I praksisperioden i apoteket skal studenten gis muligheter
til å anvende teoretiske kunnskaper, innarbeide ferdigheter og utvikle yrkesetiske holdninger. Praksis skal gi
innføring og trening i yrkesrelevante oppgaver i apotek, og skal gradvis gi studenten mulighet til å bli delaktig i de
oppgaver og det ansvar som yrkesrollen krever. Når praksistiden er over skal studentene være i stand til å arbeide
som farmasøyter og kunne foreta selvstendig vurdering og ekspedering av legemidler etter resept og rekvisisjon.
Fordelingen av praksisplasser skjer gjennom praksispoolen i regi av Apotekforeningen, på lik linje med alle andre
farmasiutdanninger i Norge. Praksispoolen er et samarbeid mellom apotekforeningen, apotekkjedene og
utdanningsinstitusjonene i Norge. Ledige praksisplasser i norske apotek samles i en pool, der farmasistudenter
(ved alle studiesteder) velger praksisplass etter et å ha fått et tilfeldig trekningsnummer.
Studentene har en fast veileder i apotek som følger opp studenten på daglig basis, i tillegg følger emneansvarlig
opp studentene med samtaler underveis i praksisperioden og ett felles møte mellom veileder, student og
emneansvarlig. Denne oppfølgingen skjer via telefon/elektronisk, eller fysiske møter ved behov.

Forventet læringsutbytte
Etter å ha fullført emnet kan studenten
Kunnskap:





gjøre rede for forholdet mellom etikk og moral, samt drøfte etiske problemstillinger fra farmasøytisk
praksis, og ha kunnskap om kommunikasjon som profesjonsutøver (f) og vite hvorfor det er viktig
kjenne til til velferdsteknologi (f)
gjøre rede for oppslagsverk og tekniske hjelpemidler som er aktuelle for vurdering og håndtering av
aktuelle problemstillinger i apotek

Ferdigheter:









arbeide selvstendig som farmasøyt i et norsk apotek, foreta selvstendige vurderinger og ekspedere
legemidler etter resept og rekvisisjon
vise respekt og forståelse for alle brukere av apotektjenesten og veilede på en måte som ivaretar
selvstendighet og integritet hos kunden/pasienten
anvende kunnskap tilegnet gjennom ulike emner i studiet, i møte med vanlige farmasifaglige
arbeidsoppgaver og gjennomføre veiledning og faglig rådgivning som bidrar til riktigere legemiddelbruk
anvende kommunikasjonsferdigheter i møte med samhandlingspartnere som pasienter/brukere,
pårørende og kollegaer (f)
vise innsikt i hvilke behov ulike legemiddelbrukere kan ha, og hvordan deres selvstendighet og integritet
kan ivaretas
anvende aktuelle lovbestemmelser i yrkesutøvelsen (f)
reflektere over aktuelle etiske problemstillinger (i helse- og sosialfaglig praksis) (f)



bruke basale statistiske, epidemiologiske og farmakoepidemiologiske metoder for å utføre kritisk
kildevurdering

Generell kompetanse:





reflektere over, og være kritisk til eget arbeid, egen profesjon og farmasøytens rolle i samfunnet
identifisere, drøfte og håndtere dagsaktuelle spørsmål og problemstillinger som er relevante for
farmasøyter, for eksempel politiske styringssignaler, nye legemidler, endret regelverk og nye
arbeidsoppgaver, og se farmasøytens rolle i forhold til dette
samarbeide med og formidle fagstoff til medstudenter i forbindelse med problembasert læring og
kvalitetssikre kunnskap og informasjon ved å benytte aktuelle oppslagsverk, kollegaer, annet
helsepersonell, andre samarbeidspartnere, samt andre kilder

Læringsutbytter merket med (f) er et felles læringsutbytter for i helsefagavdelingen ved Nord universitet,
Trøndelag.
Praksis
En praksisperiode på 16 uker inngår.
Arbeidsformer og læringsaktiviteter
Det benyttes ulike arbeidsformer og læringsaktivitet i emnet, slik som forelesninger, individuelle arbeider,
gruppearbeid, rollespill, praktiske øvelser og casebasert undervisning.
Kostnader
Kostnader i forbindelse med praksisperioden må påregnes.
Obligatoriske arbeidskrav
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Arbeidskrav: Det gjennomføres arbeidskrav i dette emnet.
Arbeidskravene må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.

Vurderinger
Vurdering

Vurderingstype

Praksis

Individuell

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende
muntlig

16 Uker

Bestått / ikke
bestått

50 %

Nei

Kommentar til vurdering:
Praksisperioden må være vurdert til bestått for å avlegge praktisk/muntlig
eksamen i emnet.

Tillatte hjelpemidler:
Alle

Praktisk eksamen

Individuell
Kommentar til vurdering:

60
Minutter

Bestått / ikke
bestått

50 %

Nei

Vurdering

Vurderingstype

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende
muntlig

Det avholdes en OSCE (objective structured clinical examination)/stasjonseksamen etter gjennomført emne og praksisperiode.
Ekstern sensur

Tillatte hjelpemidler:
Hjelpemidler er tilgjengelige på hver enkelt post.

NY / UTSATT EKSAMEN
Pensum

PENSUMLITTERATUR
Bakken, Kjersti et al. (2010). Samfunnsfarmasi: legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse. Bergen:
Fagbokforlaget.
ISBN 9788245007985

TILLEGGSINFORMASJON
Pensum i fra emnene Samfunnsfarmasi og Statistikk inngår som pensum.
Materiale utdelt på forelesning og lagt ut på fronter regnes også som pensum.
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6
7
8
9
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Nr.
11

12
13
14
15
16
17
18
Nr.
19
20
21
22
23
24
25
26

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

Farmasøytisk praksis

X

Bacheloroppgave

Legemiddelteknologi

X

X

Farmakoterapi

X

X

Legemiddelanalyse

X

Farmakologi 2

Mikrobiologi og
immunologi
Bioorganisk kje mi

X

Legemiddelfremstilling

Organisk kjemi

Cellebiologi og fysiologi

X

Legemiddelkjemi

4

X

Farmakologi 1

2
3

Kunnskap
Har inngående kunnskap om sentrale virkestoffers (herunder plantebaserte) fysikalske,
kjemiske og farmakologiske egenskaper
Har bred kunnskap om kroppens oppbygning, funksjon og sykdomsutvikling
Har bred kunnskap om sammensetning og fremstilling av sentrale legemiddelformer,
samt deres fysikalske, kjemiske og biofarmasøytiske egenskaper
Har bred kunnskap om legemidlers effekter, bruk og plass i forebygging og behandling
av sykdom ut i fra et individ- og samfunnsperspektiv
Har grunnleggende kunnskap om kvalitetskrav, -sikring og -kontroll av legemidler,
legemiddelrelaterte produkter og tjenester
Har kunnskap om sentrale legemiddelanalytiske metoder
Har kunnskap om basale matematiske, statistiske og epidemiologiske metoder
Har kunnskap om veterinærmedisinsk farmakologi
Har kunnskap om farmasiens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet
Har kjennskap til klinisk utprøving av legemidler med tilhørende innsamling av og krav
til dokumentasjon
Ferdigheter
Kan ekspedere resepter, vurdere reseptordinasjoner, identifisere og håndtere
legemiddelrelaterte problemer, gi legemiddelinformasjon og tilrettelegge for
brukermedvirkning på en måte som sikrer riktig legemiddelbruk
Kan samle legemiddelinformasjon og foreslå løsninger på teoretiske og praktiske
farmasifaglige utfordringer basert på kritisk vurdering og logisk argumentasjon
Har grunnleggende ferdigheter innen aseptisk arbeidsteknikk
Kan anvende systemer for kvalitetssikring av legemidler, legemiddelrelaterte produkter
og tjenester og arbeide i tråd med regler for produksjon og distribusjon
Kan bruke og følge opp internkontrollsystemer
Kan arbeide selvstendig i tråd med lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer
Kan nyttiggjøre seg forskningsbasert kunnskap, planlegge og gjennomføre et faglig
prosjekt alene eller i samarbeid med andre i tråd med allment aksepterte faglige krav
Kan nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen og reflektere kritisk over egen
yrkesutøvelse
Generell kompetanse
Kan aktivt bidra til utvikling av farmasien og farmasøytens rolle i samfunnet
Kan reflektere over etiske problemstillinger, vise respekt for brukere av farmasøytiske
tjenester og gi veiledning som ivaretar brukerens integritet og rettigheter
Kan samhandle og kommunisere med samarbeidspartnere og brukere av farmasøytiske
tjenester
Kan bidra til og delta i tverrfaglig samarbeid til det beste for pasienten/kunden
Kan reflektere over betydningen av vitenskapelig dokumentasjon og skille mellom
dokumenterte og udokumenterte påstander
Kjenner til nytenkning innen relevante fagfelt og behersker enkle verktøy som benyttes i
innovasjon og entreprenørskap
Har innsikt i lokale og globale helse- og miljøutfordringer
Har innsikt i legemiddelrelaterte problemstillinger i det multikulturelle samfunn

Folkehelse

Nr.
1

Samfunnsfarmasi

Emner

Generell kjemi

Tabell LUB overordnet nivå mot LUB på emner
Læringsutbytter

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
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X

X
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Tabell 3: Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet
1

2

3

4

Ansatte
som
bidrar
faglig

Stillings-betegnelse

Ansett-elsesforhold

Faglige årsverk i studiet

5

6

7

8

9

10

11

Årsverk i andre
studier

Formell pedagogisk
kompetanse

Undervisnings/veiledningsområde i studiet

Ekstern
praksiserfaring

oppgi studium og inst.
navn

Total U&V FoU

Annet

Anne
Brekken

Universitetslektor

H/fast

1

0,71 0,15 0,07

Daniel
Zeiss

1. amanuensis

H/fast

1

0,47 0,15 0,07

Håvard
1. amanuensis
Jakobsen

H/fast

1

0,45 0,15 0,07

Marianne Stipendiat
K. Nilsen

H/fast

1

0,20 0,04 0,02

Antall år

Bidrar inn i
oppdragsfinansiert
deltidsstudie
farmasi
0,26 på master i
farmasi, NTN
0,18 på
vernepleie, Nord
0,01 på Sykepleie,
Nord
0,08 på Sykepleie,
Nord
0,01 på
vernepleie, Nord
0,09 på Master i
farmasi, NTNU
Bidrar inn i
oppdragsfinansiert
deltidsstudie
farmasi
Stipendiat 0,75
Kurs i
høgskolepedagogikk

Generell kjemi og
organisk kjemi

Årstall

Ikke
farmasøyt

Bio-organisk kjemi,
1,5
legemiddelkjemi,
legemiddelanalyse,
legemiddelteknologi og
bachelor
Legemiddelfremstilling
Cellebiologi og
Ikke
fysiologi, mikrobiologi farmasøyt
og immunologi,
farmakologi 1 og
bachelor

1996
og
20012002

Samfunnsfarmasi,
8
Legemiddelfremstilling,
farmasøytisk praksis og
bachelor

19962003

Hege
Sletvold

1.amanuensis

H/fast*

1

0,52 0,15 0,07

0,04 på Sykepleie,
Nord

Linda
Reppe

1. lektor

H/fast

1

0,49 0,15 0,07

Hege T
Bell

Stipendiat

H/midlertidig 0,8

0,12 0,02 0,01

Eirik J.
Solum

1. amanuensis

H/fast*

0,36 0,15 0,07

0,01 på
vernepleie, Nord
0,05 på Sykepleie,
Nord
Bidrar inn i
oppdragsfinansiert
deltidsstudie
farmasi
0,1 på master i
PPU
farmasi ved NTNU
samt timer
videreutdanning
eldreomsorg
Nord.
Stipendiat 0,65
Bidrar inn i
oppdragsfinansiert
deltidsstudie
farmasi og master

1

Samfunnsfarmasi,
folkehelse,
mikrobiologi og
immunologi,
farmakologi 1 og 2,
farmakoterapi,
farmasøytisk praksis og
bachelor
Samfunnsfarmasi,
folkehelse, farmakologi
1 og 2, farmakoterapi,
farmasøytisk praksis og
bachelor

6

Bachelor

15

Generell kjemi,
Organisk kjemi, bioorganisk kjemi,
legemiddelkjemi,
legemiddelanalyse og
bachelor

Jobb under
studietid

20102015

7
2004+
2010
hospitering
desember
2016

19972011

Aileen
Lien

Universitetslektor

H/fast

1

0,47 0,15 0,07

Hanne
Kjelbotn
Lise
Sagmo

Laboratorieansvarlig/lærer

H/fast

0,5

0,04

Universitetslektor

H/fast

1

0,55 0,15 0,07

Bidrar inn i
oppdragsfinansiert
deltidsstudie
farmasi

Unn Siri
Olsen
Eksterne
SUM

Studieleder/universitetslektor H/midlertidig 1

0,28 0,05 0,03

Studieleder 0,65

Timelærer og sensur

Bidrar inn i
oppdragsfinansiert
deltidsstudie
farmasi

0,5

Legemiddelfremstilling,
farmakologi 1 og 2,
farmakoterapi,
legemiddelteknologi og
farmasøytisk praksis

Jobb
Under
studietid+
hospitering
desember
2015

Bistår på ulike
3
laboratorieøvelser
Samfunnsfarmasi
8
,folkehelse,
legemiddelfremstilling
legemiddelteknologi og
bachelor,
Bachelor
Ikke
farmasøyt

20102012
19942002

1,20
11,3 5,85 1,31 1,11

Kommentar:
Vi har 11,3 årsverk ansatt på farmasiutdanningen. Av disse bidrar ca 8,3 (5,85+1,31+1,11) inn i bachelorutdanningen i farmasi (3 heltidskull+ internfinansiert deltidskull).
De tre resterende stillingene brukes til: studieleder, stipendiater, Oppdragsfinansiert deltidsstudie, utleie til andre utdanninger og master i farmasi (i samarbeid med
NTNU, ansvar for to emner). Vi har dekning for ca 0,7-0,8 årsverk til hvis vi i framtiden har samme aktivitet og får samme budsjett som vi har nå.
Beregningene er gjort slik: Det er tatt utgangspunkt i at det er 1687 arbeidstimer i er år. Alle ansatte i full stilling har 250 timer FoU tid og 120 timer
egenandministrasjonstid (registrert under «annet»). Ped tid er da beregnet til 1317 timer i 100% stilling. I kolonnen med årsverk i andre studier er det tatt utgangspunkt i
timer lærerne underviste på andre utdanninger skoleåret 2015-2016. Det er grunn til å tro at tallene blir noenlunde like for studieåret 2017/2018, bortsett fra at det kan
komme på noen timer på bachelor i prehospitalt arbeid. Det er ingen som har faste stillingsprosenter i andre utdanninger. Prosenttallene er utregnet ut i fra antall timer
av 1317.
Det kan bli endringer på forskningstid i 2017 eller 2018 hvis arbeidsvilkår i Nord universitet samkjøres
*skal ansettes fast i neste møte i tilsettingsutvalget
Denne oversikten er utarbeidet av Bjørn Heistad på økonomi og Studieleder på farmasiutdanningen.
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RAPPORT FRA INTERNREVISJON HØSTEN 2016
Forslag til vedtak/innstilling:
Undervisningsutvalget tar saken til orientering

Vedlegg:
Rapport fra internrevisjon høsten 2016 med kommentarer HHN

Saksframstilling:
Høsten 2016 ble det gjennomført internrevisjon på prosesser knyttet til utvalgte prosesser i
kvalitetsmanualen til Bachelor i nautikk, maritim ledelse og økonomi. Vedlagte rapport
inneholder Handelshøgskolens kommentarer til de enkelte observasjonene og blir fulgt opp
internt på Handelshøgskolen.

Rapport fra internrevisjon Bachelor i
nautikk, maritim ledelse og økonomi
Innledning
Internrevisjoner er et svært viktig element i Nord universitets kvalitetssikringssystem og har som mål
å dokumentere om fastsatte prosesser og rutiner følges. Siden 2005 har det vært gjennomført en
rekke internrevisjoner på prosesser innenfor utdanningsområdet. Rapportene over funn har blitt
forelagt studiekvalitetsutvalget, som igjen har vedtatt videre oppfølging.

Revisjonsvarsel og gjennomføring av internrevisjon
Formelt revisjonsvarsel ble sendt HHN den 24. oktober 2016 og dato for gjennomføringen av
internrevisjon ble satt til torsdag 29. november.
Revisjonsområde ble satt til:
4.6
4.11
4.12
4.14
4.18
4.19
4.20

Informasjon til studenter
Kompetanseheving
Sykdomsoppfølging og vikar
Fremdriftsplaner/fremdriftsmåling
Årshjul
Ledelsens gjennomgang
Avvikshåndtering

I samme revisjonsvarsel ble det etterspurt følgende dokumentasjon:
4.11
4.12
4.14
4.18
4.19
4.20

Utfylt kompetansematrise
Utfylt skjema for vikar
Eksempel på utfylt framdriftsplan
Årshjul emneansvarlig, studieprogramansvarlig - oversikter over ansvarsområder og
frister, årshjul studenter, årshjul møtearenaer og årshjul studieveileder.
Rapport/dokumentasjon fra ledelsens gjennomgang
Eksempel på klage fra student som viser hvordan denne er behandlet

Revisjonsgruppen hadde på et tidligere tidspunkt mottatt «Kvalitetsmanual BANAU, versjon
08.04.2016, Revisjonsnummer 04»
Internrevisjonen ble gjennomført som et intervju med:



Rolf Hagerupsen, studieprogramansvarlig BANAU
Kathrine Mathisen, KS koordinator og studieveileder BANAU/HHN
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Hovedfunn og observasjoner
Videre i revisjonsrapporten er hovedfunnene listet opp først. Deretter er hvert enkelt
revisjonsområde gjennomgått med eventuelle observasjoner.
Kvalitetsmanualen er tydelig forankret i styrende dokumenter (lover, forskrifter), har klare egne
uttrykte mål og har en egen revisjonsplan for blant annet å sikre kontinuerlig forbedring av sine egne
prosesser.
Kvalitetsmanualen for BANAU må i tillegg til å oppfylle kravene til kvalitetssikringssystem som ligger
under lov om universiteter og høgskoler, oppfylle krav satt av den internasjonale konvensjon om
normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW) og forskrift om kvalifikasjoner og
sertifikater for sjøfolk for å bli akkreditert av sjøfartsdirektoratet som maritim sertifikatgivende
utdanningsinstitusjon.
Internrevisjonen har ikke gått inn i kravene til sjøfartsdirektoratet, men har vurdert innholdet og
utøvelse opp mot de krav som stilles til kvalitetssikringssystem for institusjoner som faller inn under
Lov om universitet og høgskoler og det som er definert gjennom studiets kvalitetsmanual.
Med utgangspunkt i programspesifikk kvalitetsmanual for BANAU, tilsendt dokumentasjon og
intervju, ble revisjonen gjennomført som et intervju med studieprogramansvarlig og
studieveileder/KS koordinator ved studiet.








Hovedfunn 1
I de reviderte prosessene synes det som om fakultetet er grundigere enn det som er
beskrevet i rutinene. Prosessbeskrivelsene bør gjenspeile det som faktisk skal utføres av
aktiviteter.
Hovedfunn 2
Det er gjennomgående uklart hvilke aktiviteter de enkelte roller i prosedyrene skal utføre. En
mer nøyaktig og utfyllende beskrivelse av ansvarsforhold til hver enkelt rolle savnes. Videre
bør formål og omfang tydelig defineres jf. prosedyre 4.1 «Mal for utforming av prosedyre.
Hovedfunn 3
Skjemaet «oversikt kompetanse fagstab konvensjonsfag/støttefag» gir ikke en oversikt over
kompetansekravene i nasjonale forskrifter (studietilsynsforskriften) og STCW er oppfylt og
kan dermed ikke benyttes som grunnlag for videre kompetanseplanlegging.
Hovedfunn 4
Kvalitetsmanualen bør revideres med tanke på å få inn korrekte benevnelse på enheter. UiN
må erstattes med Nord og HHB med HHN.
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Internrevisjonens funn knyttet til 4.6 Informasjon til studenter:
De enkelte observasjoner
OBSERVASJON 1:
Prosedyrens formål er tydelig og godt definert.
KOMMENTAR HHN:
OBSERVASJON 2:
Hvilken type av informasjon som skal formidles studentene, hvem som er ansvarlig og
hvordan dette skal gjøres kommer uklart fram i prosedyren.
KOMMENTAR HHN:
Observasjonen er tatt til etterretning og prosedyre 4.6 er endret i versjon 05 av KS
manualen.
OBSERVASJON 3:
Under intervjuet fremkommer det at studieveileder er ansvarlig for å gi studentene all
«administrativ» informasjon, mens studieprogramansvarlig er ansvarlig for all «faglig»
informasjon. Prosedyren bør oppdateres og gjenspeile dette.
KOMMENTAR HHN:
Observasjonen er tatt til etterretning og prosedyre 4.6 er endret i versjon 05 av KS
manualen.
OBSERVASJON 4:
Fakultetet bør opplyse om de faktiske helsekrav som gjelder for sjøfolk på et tidlig tidspunkt
(opptak), ikke bare gjøre studentene oppmerksom på at dette er noe som eksisterer.
KOMMENTAR HHN:
Observasjonen er tatt til orientering. Informasjon om helsekrav for sjøfolk ligger på
studieprogrammets nettside som studentene besøker før de søker opptak på programmet.
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Internrevisjonens funn knyttet til 4.11 Kompetanseheving:
Internrevisjonen fikk tilsendt utfylt kompetansematrise i forkant av revisjonen.

De enkelte observasjoner
OBSERVASJON 1:
Det er ikke samsvar mellom overskrift og formålet for prosedyren. Mottak av nyansatte
synes heller ikke å være relevant for prosedyren.
KOMMENTAR HHN:
Observasjonen er tatt til etterretning og prosedyre 4.11 er endret ved at overskrift og formål
samsvarer i versjon 05 av KS manualen. Delen som omhandler mottak av nyansatte er
fjernet fra prosedyren.
OBSERVASJON 2:
«Definere fremtidig kompetansebehov» bør flyttes fra «Omfang» til «Formål».
KOMMENTAR HHN:
Observasjonen er tatt til etterretning og prosedyre 4.11 er endret i versjon 05 av KS
manualen.
OBSERVASJON 3:
Jf. prosedyren skal bl.a. studieprogramansvarlig sørge «for kartlegging av
etterutdanningsbehov og definering av fremtidig kompetansebehov». Fakultetet bør vurdere
om ansvaret som er beskrevet i denne rutinen er riktig plassert.
KOMMENTAR HHN:
Observasjonen er tatt til etterretning og prosedyre 4.11 er endret i versjon 05 av KS
manualen.
OBSERVASJON 4:
Prosedyren bør vise hvordan fakultetet kartlegger og sikrer at fakultetets kompetanse er i
henhold til de krav som stilles i nasjonale forskrifter.
KOMMENTAR HHN:
Observasjonen er tatt til etterretning. Kompetansematrisen (vedlegg i manualen) vil bli
endret slik at myndighetskrav inngår som eget punkt i versjon 05 av KS manualen.
OBSERVASJON 5:
Fakultetet bør skille mellom kompetansekartlegging og kompetanseheving. Dette er to
forskjellige prosesser.
KOMMENTAR HHN:
Observasjonen er tatt til etterretning. Prosedyre 4.11 er endret og synliggjør nå forskjellen
på disse to prosessene i versjon 05 av KS manualen.
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OBSERVASJON 6:
Tilsendte kompetansematrise «Skjema oversikt kompetanse fagstab
konvensjonsfag/støttefag» gjelder kun for en del av studiet og oppfyller ikke den nasjonale
studietilsynsforskriften krav til oversikt.
KOMMENTAR HHN:
Observasjonen er tatt til etterretning og kompetansematrisen vil bli endret jfr. krav i
studietilsynsforskriften. Endringen vil bli synlig i versjon 05 av KS manualen.
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Internrevisjonens funn knyttet til 4.12 Sykdomsoppfølging og vikar:
Internrevisjonen fikk tilsendt utfylt «skjema for vikar» som viser at vikar har vært benyttet ved ett
tilfelle.

De enkelte observasjoner
OBSERVASJON 1:
Ut fra definisjonen synes navnet på rutinen å være noe misvisende da den beskriver en rutine for hva
som skal gjøres ved fravær av undervisningspersonell.

KOMMENTAR HHN:
Observasjonen er tatt til orientering. Prosedyrens navn vil ikke bli endret, men innholdet vil
bli ytterligere beskrevet og tydeliggjort i versjon 05 av KS manualen.
OBSERVASJON 2:
Selve beskrivelsen bør gjennomgås og forbedres. «Alle ansatte ved BANAU» bør vurderes endret til
«Alle som underviser ved..». Videre kan det tolkes som om det er den syke som skal sørge for vikar i
samarbeid med studieadministrasjonen. Studieadministrasjonen bør her byttes ut med
fakultetsadministrasjonen.

KOMMENTAR HHN:
Observasjonen er tatt til etterretning. Prosedyre 4.12 er endret i versjon 05 av KS manualen.
OBSERVASJON 3:
Hvis det er et skille mellom hvordan man følger opp forhold rundt sykefravær ut fra om fagpersoner
er ansatt ved Bodin eller HHN bør dette også fremgå av rutinen. Likeså om rutinen kun skal gjelde for
de som underviser i sertifikatfagene.

KOMMENTAR HHN:
Observasjonen er tatt til etterretning. Prosedyre 4.12 er endret i versjon 05 av KS manualen.
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Internrevisjonens funn knyttet til 4.14 Fremdriftsplaner/fremdriftsmåling:
Internrevisjonen har fått tilsendt fremdriftsplan «MA272E Kontroll av skipets drift og omsorg for
personer om bord på ledelsesnivå».

De enkelte observasjoner
OBSERVASJON 1:
Internrevisjonen vil bemerke at de synes den mottatte fremdriftsplanen for emnet gir et
godt inntrykk for hva som undervises. Samtidig som den inneholder konkrete læringsmål for
hver uke.
KOMMENTAR HHN:
OBSERVASJON 2:
Antall studiepoeng i emnet fremgår ikke av fremdriftsplanen, selv om rutinebeskrivelsen sier
at dette skal med.
KOMMENTAR HHN:
Observasjonen er tatt til etterretning. Studiepoeng skal påføres fremdriftsplanen(e) i versjon
05 av KS manualen.
OBSERVASJON 3:
Krav som rutinen henviser til bør gjenfinnes under punktet referanser og vedlegg.
KOMMENTAR HHN:
Observasjonen er tatt til etterretning. Prosedyre 4.14 er endret i versjon 05 av KS manualen.
OBSERVASJON 4:
I «Skjema S-04: Skjema for fremdriftsmåling» er benevnelsen tillitsmann brukt. Ved Nord
universitet benyttes studenttillitsvalgt. Dette bør oppdateres.
KOMMENTAR HHN:
Observasjonen er tatt til etterretning. Prosedyre 4.12 er endret i versjon 05 av KS manualen.
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Internrevisjonens funn knyttet til 4.18 Årshjul:
Internrevisjonen har forut for revisjonen fått tilsendt følgende:
 Årshjul – ansvarlige organ
 Årshjul Emneansvarlig BANAU – arbeidsområder og frister
 Årshjul Studieprogramansvarlig BANAU – arbeidsområder og frister
 Årshjul Studieveileder BANAU – praktisk sjekkliste og arbeidsområder
 Årshjul Studenter BANAU

De enkelte observasjoner
OBSERVASJON 1:
Årshjulene gir ett litt uryddig førsteinntrykk da de beskriver «alt» av aktiviteter som kan ha
noe med studiet å gjøre, uavhengig om det er knyttet frister til disse eller ikke. Fakultetet
bør vurdere om det er nødvendig å beskrive «løpende» aktiviteter i et årshjul og heller
fokusere på de mer overordnende.
KOMMENTAR HHN:
Observasjonen er tatt til orientering. Årshjulene vil ikke endres da de fungerer som oversikt
over både arbeidsoppgaver og frister.
OBSERVASJON 2:
Fakultetet bør erstatte «skolerute» med «studiekalender»
KOMMENTAR HHN:
Observasjonen er tatt til etterretning. Årshjulene endres deretter i versjon 05 av KS
manualen.
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Internrevisjonens funn knyttet til 4.19 Ledelsens gjennomgang:
Internrevisjonen fikk tilsendt rapporten fra ledelsens gjennomgang ved Bachelor i nautikk, maritim
økonomi og ledelse den 7. januar 2016

De enkelte observasjoner
OBSERVASJON 1:
Internrevisjonen vil bemerke at de oppfatter rapporten som meget bra.

KOMMENTAR HHN:
OBSERVASJON 2:
Formålet bør oppdateres. Det er ikke nok at fakultetets ledelse «kjenner til» kvalitetssikringsarbeidet.
Ledelsens gjennomgang skal sikre at systemet er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt. Forankringen
innebærer også at ledelsen kan nyttiggjøre informasjon som systemet fremskaffer til
kvalitetsforbedring.

KOMMENTAR HHN:
Observasjonen er tatt til etterretning. Prosedyre 4.19 er endret i versjon 05 av KS manualen.
OBSERVASJON 3:
Fakultetet må oppdatere informasjon knyttet til fakultetsstyret HHB, da rollen ikke eksisterer i dag.
Hvis rollen er erstattet av et annet organ må dette beskrives.

KOMMENTAR HHN:
Observasjonen er tatt til etterretning. Prosedyre 4.19 er endret i versjon 05 av KS manualen.
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Internrevisjonens funn knyttet til 4.20 Avvikshåndtering:
Internrevisjonen fikk tilsendt avviksmelding fra en student og fakultetets svar på denne.

De enkelte observasjoner
OBSERVASJON 1:
Fakultetet bør sørge for at rutinen oppdateres slik at avvik, klager o.l. som mottas utenom ris
og ros videreformidles Læringsmiljøutvalget ved Nord universitet.
KOMMENTAR HHN:
Observasjonen er tatt til etterretning. Prosedyre 4.20 er endret i versjon 05 av KS manualen.
Øvrige kommentarer fra HHN:
KS koordinator vil revidere prosedyrer og innhold i KS manual BANAU versjon 04 av
08.04.2016. Kommentarene fra HHN gjenspeiler endringene som vil bli gjort i versjon 05 av KS
manual BANAU. Revisjonsteamet vil få denne tilsendt etter ferdigstillelse.
HHN takker revisjonsteamet for deltakelse i gjennomføringen av internrevisjonen, samt gode
bidrag til forbedring av KS manualen for BANAU.

Kathrine Mathisen,
Bodø, 06.01.2017
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Oppsummering og videre oppfølging
Revisjonsgruppen har også tidligere berømt det arbeidet som er nedlagt i arbeidet med
kvalitetsmanualen for studiet. Erfaringsmessig vet vi at det å etablere gode prosesser i en
organisasjon er krevende.
Revisjonsrapporten sendes i første omgang til Handelshøgskolen, hvor de inviteres til å kommentere
de enkelte hovedfunn og observasjoner. Handelshøgskolen sørger selv for oppfølging av
internrevisjonsrapporten. Utdanningsutvalget vil få rapporten tilsendt som egen orienteringssak.
Revisjonsgruppen vil benytte anledningen til å takke Kathrine Mathisen ved Handelshøgskolen Nord
for tilrettelegging av internrevisjonen.

Thorbjørn Aakre
revisjonsleder

Marianne M. Fossum
internrevisor
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Astrid K. Gaustad
internrevisor

